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2. DIPUTACIÓ
PERMANENT

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A) 
Compareixença del Molt Hble. Sr.President del Govern

de la CAIB , davant la Diputació Permanent, sobre les relacions de
l'Administració de la CAIB i de les seves empreses amb Brokerval,
Inverbroker i d'altres ramificacions d'aquestes empreses.

A la Diputació Permanent del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de setembre del 1994, tengué lloc la
compareixença del Molt Hble. Sr. President del Govern de la CAIB,
que informà sobre el tema de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre  del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a elecció de Vice-president Primer de la

Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears.

A la Diputació Permanent de les Illes Balears, en sessió
de dia 14 de setembre del 1994, fou elegit per 8 vots a favor i 7 vots
en blanc l'Hble. Sr. Pere Palau i Torres, com a Vice-president
primer de la Diputació Permanent.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, conformement
amb l'establert per l'article 10 de la Llei reguladora de la iniciativa
legislativa popular a les Illes Balears, un cop verificades les
signatures presentades i complerts tots els tràmits legals previs,
acordà, en reunió celebrada dia 4 d'octubre del 1994, d'ordenar la
publicació de la Proposició de llei per iniciativa legislativa popular
que prohibeix la incineració de residus, RGE. núm. 1273/94,
admesa a tràmit per la Mesa de 23 de març del 1994.

Palma, a 4 d'octubre  del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
PROPOSICIÓ DE LLEI QUE PROHIBEIX LA

INCINERACIÓ DE RESIDUS

Exposició de Motius

L'impacte de la incineració dels residus per al medi
ambient i la salut humana és inacceptable. Incinerar suposa emetre
i dispersar per l'atmosfera gasos que contenen metalls pesants
(plom, cadmi, mercuri), dioxines, furans, àcids, etc.

La incineració no elimina els residus sòlids, ja que una
bona part (entre el 20 i el 40%) persisteixen en forma d'escòries i
cendres tòxiques que s'han d'abocar. les millors tècniques
d'abocament i d'inertització no eviten que les cendres suposin un
perill de contaminació de les reserves d'aigua subterrània,
amenaçant també d'aquesta forma el medi ambient i la salut.

Incinerar suposa destruir materials encara aprofitables,
accentuant d'aquesta forma l'esgotament i deficient gestió dels
recursos naturals del planeta. La incineració impedeix el
desenvolupament complet d'altres sistemes alternatius, molt més
adequats per al medi ambient: reducció en origen, reutilització,
reciclatge i recollida selectiva. Aquestes han de ser actualment les
prioritats de qualsevol política de gestió de residus, tal com
marquen diverses directives europees actualment vigents (Directiva
91/156/CEE relativa als residus, Directiva 85/339 CEE relativa als
envasos per a aliments líquids i d'altres).

Article 1

Queda prohibida la incineració dels residus sòlids urbans,
així com d'altres tipus de residus com els industrials, hospitalaris,
etc. en tot el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 2

Les administracions públiques promouran sistemes de
tractament de residus no nocives per a la salut i el medi ambient,
prioritzant la reducció en origen i la reutilització, recollida selectiva
i reciclatge. Les diverses administracions competents aplicaran
mesures per garantir els següents objectius:

Educació de tota la població per a fomentar la reducció
dels residus i la recollida selectiva.

Implantació de la recollida selectiva en tots els municipis,
ampliant de forma progressiva els materials objecte d'aquesta
recollida.

Establir ajudes per a les empreses que duguin a terme el
reciclatge dels materials recollits. 
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3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 3080/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA , relativa a gestió i actuacions del Govern de la
Comunitat en relació al proveïment d'aigua potable en alta als
municipis de les Illes Balears. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

Palma, a 4 d'octubre  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 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la al Govern de la Comunitat Autònoma sobre:

Gestió i actuacions del Govern de la Comunitat en
relació al proveïment d'aigua potable en alta als municipis de les
Illes Balears.

Palma, a 26 de setembre del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

Ordre de Publicació

RGE núm. 3081/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CA , relativa a actuacions del Govern de la
Comunitat en relació a un règim de fiscalitat especial per a les Illes
Balears. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

Palma, a 4 d'octubre  del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que

preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la al Govern de la Comunitat Autònoma sobre:

Actuacions del Govern de la Comunitat en relació a un
règim de fiscalitat especial per a les Illes Balears.

Palma, a 26 de setembre del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

Ordre de Publicació

RGE núm. 3260/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
al Govern de la CAIB , relativa a problemàtica de la concessió de
l'explotació i construcció del Túnel de Sóller. (Mesa de 4 d'octubree
del 1994).

Palma, a 4 d'octubre  del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el que

preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra, formula
al Govern de la Comunitat Autònoma, la següent Interpel•lació per
tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.

Interpel•lació sobre la problemàtica de la concessió de
l'explotació i construcció del Túnel de Sóller.

Palma, a 30 de setembre del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3086/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a autorització per
perforacions a la parcel•lació rústica de Son Olivaret. (Mesa de 4
d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3087/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a denúncia
presentada a la Conselleria de Turisme. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

RGE núm. 3202/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
projecte de construcció d'una planta de compost de fangs a Eivissa.
(Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3203/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
tractament de filtrat per a la millora de l'efluent de l'EDAR de Cala
Galdana a Menorca. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3204/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
manteniment i control de depuradores. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

RGE núm. 3205/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora d'Artà. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3206/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Cala d'Or. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3207/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Capdepera. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).
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RGE núm. 3208/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Canyamel. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3209/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Font de sa Cala. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3210/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Cales de Mallorca. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3211/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Cales de Manacor. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3212/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Porto Colom. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3213/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Sa Pobla. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3214/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Pollença. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3215/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Muro-Santa Margalida. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

RGE núm. 3216/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Lloseta. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3217/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Campanet. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3218/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Binissalem. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3219/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Sóller. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3220/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Valldemossa. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3221/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Sant Antoni-Sant Josep. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

RGE núm. 3222/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora d'Eivissa. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3223/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Cala Llonga. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3224/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Cala Sant Vicent. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3225/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Formentera. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3226/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora d'Alaior. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3227/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Sant Lluís. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3228/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Santa Eulària del Riu. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

RGE núm. 3229/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Camp de Mar. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3230/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora d'Andratx-Sant Elm. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3231/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Deià. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3232/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora d'Estellencs. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3233/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Cala Galdana. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3234/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Sant Climent. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).
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RGE núm. 3235/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Ciutadella Nord. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3236/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Cala Magrana, Cala Anguila, Cala Mandia i Cala
Estany. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3237/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Porreres. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3238/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora d'Ariany. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3239/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de la Colònia de Sant Jordi. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

RGE núm. 3240/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Sineu. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3241/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Ciutadella Sud. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3242/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Mercadal. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3243/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora del nucli urbà de Santa Margalida. (Mesa de 4
d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3244/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Vilafranca. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3245/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Sant Joan. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3246/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora d'Algaida-Montuïri. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3247/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Costitx. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3248/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Mancor de la Vall. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3249/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Can Bossa. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3250/94, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
depuradora de Cala en Porter. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

Palma, a 4 d'octubre  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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Ha autoritzat la Junta d'Aigües de Balears la realització d
perforacions a la parcel•lació rústica de Son Olivaret de Palma?

Té coneixement que s'hi estan realitzant perforacions?

Pensa dur a terme alguna actuació al respecte?

Palma, a 26 de setembre del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Tenint coneixement d'una denúncia presentada davant la
Conselleria de Turisme per un grup de ciutadans contra l'agència de
viatges "Mundo Social", per incloure visites irrealitzables en alguna
excursió programada, quines actuacions ha realitzat la Conselleria
de Turisme envers aquesta denúncia?

Palma, a 26 de setembre del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quina és l'empresa adjudicatària pel projecte i la
construcció?

Quin és el cost del projecte i el cost de construcció?

Quin és el tècnic superior contractat per a realitzar
l'inspecció, comprovació i vigilància de la correcte realització de
les obres? Quina és la quantitat per la que es contracta?

Quin ha estat el cost dels terrenys on està localitzada?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina és l'empresa adjudicatària pel projecte i la
construcció?

Quin és el cost del projecte i el cost de construcció?

Quina és la quantia de la liquidació?

Quin és el tècnic superior contractat per realitzar
l'inspecció, comprovació i vigilància de la correcte realització?

Quina és la quantia pagada per la direcció de les obres?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines són les empreses que realitzen el control de les
depuradores

Cala Magrana, Cala Anguila, Cala Mandia i Cala
Estany.

Porreres.
Colònia de Sant Jordi.
Ariany.
Sineu.
Nucli urbà Santa Margalida.
Vilafranca.
Sant Joan.
Algaida-Montuïri.
Costitx.
Mancor de la Vall.
Can Bossa,
titular de les quals és l'IBASAN?

Quin és el cost del control i manteniment de cadascuna
d'elles?

Quines són les obligacions per part d'aquestes empreses
que permeti a l'IBASAN garantir un bon control de les seves
depuradores?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora d'Artà?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Cala d'Or?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Capdepera?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Canyamel?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Font de sa Cala?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Cales de Mallorca?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Cales de Manacor?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Porto Colom?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Sa Pobla?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Pollença?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Muro-Santa Margalida?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Lloseta?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Campanet?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Binissalem?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Sóller?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Valldemossa?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Sant Antoni-Sant Josep?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora d'Eivissa?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Cala Llonga?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Cala Sant Vicent?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Formentera?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre 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, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora d'Alaior?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Sant Lluís?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Santa Eulària del Riu?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Camp de Mar?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre 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, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora d'Andratx-Sant Elm?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Deià?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora d'Estellencs?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Cala Galdana?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Sant Climent?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre 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, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Ciutadella Nord?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Cala Magrana, Cala Anguila, Cala Mandia i Cala
Estany?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Porreres?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora d'Ariany?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de la Colònia de Sant Jordi?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Sineu?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Ciutadella Sud?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Mercadal?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora del nucli urbà de Santa Margalida?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Vilafranca?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Sant Joan?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora d'Algaida-Montuïri?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Costitx?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Mancor de la Vall?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Can Bossa?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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, el diputat
sotasignant formula al  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin fou el pressupost inicial per a la construcció de la
depuradora de Cala en Porter?

Cost final?

Data de recepció definitiva?

Quina fou l'empresa que realitzà el projecte i la
construcció?

Palma, a 21 de setembre del 1994.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 3154/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a projectes
d'embassament de les Fonts Ufanes i el Torrent d'Aumedrà. (Mesa
de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3155/94, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a dipòsit d'urani
de l'Aeroport de Palma. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

Palma, a 4 d'octubre  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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB  la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.

En quina situació es troben els projectes d'embassament
de les Fonts Ufanes i el Torrent d'Aumedrà, al terme municipal de
Campanet? 

Palma, a 29 de setembre del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 CAIB  la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.

Coneix el Govern de les Illes Balears, o ha fet alguna
actuació, en relació als dipòsits d'urani de l'Aeroport de Palma? 

Palma, a 29 de setembre del 1994.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 3113/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a Ordre del
Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre l'ús de la llengua
catalana en l'ensenyament no universitari. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

RGE núm. 3114/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a Ordre del
Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre l'ús de la llengua
catalana en l'ensenyament no universitari. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

RGE núm. 3115/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 1r. de l'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i
Esports sobre l'ús de la llengua catalana en l'ensenyament no
universitari. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3116/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 1r. de l'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i
Esports sobre l'ús de la llengua catalana en l'ensenyament no
universitari. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).
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RGE núm. 3117/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 1r. de l'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i
Esports sobre l'ús de la llengua catalana en l'ensenyament no
universitari. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3118/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a Ordre del
Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre l'ús de la llengua
catalana en l'ensenyament no universitari. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

RGE núm. 3119/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 4t. de l'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i
Esports sobre l'ús de la llengua catalana en l'ensenyament no
universitari. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3120/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a Ordre del
Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre l'ús de la llengua
catalana en l'ensenyament no universitari. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

RGE núm. 3121/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 4t. de l'Ordre de 29 d'agost del 1986. (Mesa de 4
d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3122/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 5è. de l'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i
Esports sobre l'ús de la llengua catalana en l'ensenyament no
universitari. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3123/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a Ordre del
Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre l'ús de la llengua
catalana en l'ensenyament no universitari. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

RGE núm. 3124/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 7è. de l'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i
Esports sobre l'ús de la llengua catalana en l'ensenyament no
universitari. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3125/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a Ordre del
Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre l'ús de la llengua
catalana en l'ensenyament no universitari. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

RGE núm. 3126/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de la Disposició Final Primera de l'Ordre del Conseller de Cultura,
Educació i Esports sobre l'ús de la llengua catalana en
l'ensenyament no universitari. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3127/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 1.3 del Decret 74/1986. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3128/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 2.3 del Decret 74/1986. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3129/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 2.4 del Decret 74/1986. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3130/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 3.1 del Decret 74/1986. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3131/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
dels articles 3.1 i 2.3 del Decret 74/1986. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

RGE núm. 3132/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 6.1 del Decret 74/1986. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3133/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 7.2 del Decret 74/1986. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3134/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 19.3 de la Llei de Normalització Lingüística. (Mesa de 4
d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3135/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 20 de la Llei de Normalització Lingüística. (Mesa de 4
d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3136/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 20.1 de la Llei de Normalització Lingüística. (Mesa de 4
d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3137/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 22.1 de la Llei de Normalització Lingüística. (Mesa de 4
d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3138/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 22.2 de la Llei de Normalització Lingüística. (Mesa de 4
d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3139/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 23.4 de la Llei de Normalització Lingüística. (Mesa de 4
d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3140/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de l'article 26 de la Llei de Normalització Lingüística. (Mesa de 4
d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3141/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de la Disposició Addicional Segona de la Llei de Normalització
Lingüística. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).
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RGE núm. 3142/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de la Disposició Addicional Tercera de la Llei de Normalització
Lingüística. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3143/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de la Disposició Addicional Cinquena de la Llei de Normalització
Lingüística. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3144/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de la Disposició Addicional Sisena i Vuitena de la Llei de
Normalització Lingüística. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3145/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a compliment
de la Disposició Addicional Setena i Vuitena de la Llei de
Normalització Lingüística. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3146/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a reciclatge
de català per als mestres. (Mesa de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3148/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a cost del transport d'aigua de Tarragona a Palma. (Mesa
de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3149/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a empreses presentades al Concurs d'adjudicació del
transport d'aigua de Tarragona a Palma. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

RGE núm. 3253/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
fase en que es troba el POOT d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 4
d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3254/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
conclusions sobre la situació real de la dona. (Mesa de 4 d'octubre
del 1994).

RGE núm. 3255/94, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna
Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
Pla d'il•luminació viària a les carreteres de les Illes Balears. (Mesa
de 4 d'octubre  del 1994).

RGE núm. 3256/94, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a campanya
publicitària a alguns països de l'est. (Mesa de 4 d'octubre  del
1994).

Palma, a 4 d'octubre  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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.

L'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre
l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua
vehicular a l'ensenyament no universitari de 12 d'agost del 1994,
defineix el Projecte Lingüístic de Centre com l'instrument que ha
d'assegurar que els alumnes al final del període d'escolaritat
obligatòria, el domini oral i escrit de les dues llengües oficials.

1.- Considera el Conseller de Cultura que aquest és
l'objectiu del Projecte Lingüístic de Centre?

2.- En cas afirmatiu, quin és l'objectiu de l'ensenyament de
la llengua catalana?

3.- L'objectiu del Projecte Lingüístic de Centre no hauria
de ser determinar el grau d'instrumentalitat de la llengua?

4.- Amb l'article 4t de l'Ordre no es corre el perill de que
els alumnes dominin la llengua catalana en el mateix grau que
habitualment es dominen a l'escola les llengües estrangeres?

5.- D'acord amb aquesta Ordre, com podrà dominar
l'alumne la llengua catalana en relació a la nostra cultura i territori?

6.- Podrà seguir essent la llengua catalana un instrument
científic i tècnic per alumnes i professors?

7.- Podrà l'alumne abastar la llengua catalana en la seva
capacitació professional? 

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 comissió.

L'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre
l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua
vehicular a l'ensenyament no universitari de 12 d'agost del 1994,
determina que el Projecte Lingüístic de Centre serà responsabilitat
de l'equip directiu, segons les directrius del claustre de professors
i dels pares dels alumnes.

1.- Per què s'han d'atendre les directrius dels pares dels
alumnes si no són cap òrgan de representació segons la legislació
vigent?

2.- L'expressió de l'article 3r "Pares dels alumnes" té el
significat de APA o APAS o bé de cada un dels pares dels alumnes?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 comissió.

L'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports
sobre l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com
a llengua vehicular a l'ensenyament no universitari de 12 d'agost
del 1994, estableix a l'article 1r. que "D'ara endavant, a mesura
que els centres s'incorporin al nou sistema implantat per la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema
educatiu, inclouran el Projecte Lingüístic de Centre dins el
Projecte educatiu de centre i ho comunicaran al Ministeri
d'Educació i Ciència i a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports del Govern Balear. El Projecte Lingüístic de Centre
s'etablirà d'acord amb la situació sociolingüística de l'alumnat i del
professorat, i amb vista a l'objectiu ineludible d'assegurar que els
alumnes tenen al final del període d'escolaritat obligatòria, el
domini oral i escrit de les dues llengües postulat en l'article 20.1
de la Llei de Normalització Lingüística".

1.- Considera el Conseller de Cultura que l'objectiu del
Projecte Lingüístic de Centre ha d'esser assegurar que els alumnes
tenen al final del període d'escolaritat obligatòria, el domini oral
i escrit de les dues llengües oficials?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

L'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports
sobre l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com
a llengua vehicular a l'ensenyament no universitari de 12 d'agost
del 1994, estableix a l'article 1r. que "D'ara endavant, a mesura
que els centres s'incorporin al nou sistema implantat per la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema
educatiu, inclouran el Projecte Lingüístic de Centre dins el
Projecte educatiu de centre i ho comunicaran al Ministeri
d'Educació i Ciència i a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports del Govern Balear. El Projecte Lingüístic de Centre
s'etablirà d'acord amb la situació sociolingüística de l'alumnat i del
professorat, i amb vista a l'objectiu ineludible d'assegurar que els
alumnes tenen al final del període d'escolaritat obligatòria, el
domini oral i escrit de les dues llengües postulat en l'article 20.1
de la Llei de Normalització Lingüística".

1.- Quins nivells educatius abasta la norma?

2.- El Projecte Lingüístic de Centre està referit
únicament a l'escolaritat obligatòria?

3.- Inclou aquesta norma tots els nivells educatius de la
LOGSE?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.

L'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre
l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua
vehicular a l'ensenyament no universitari de 12 d'agost del 1994,
estableix a l'article 1r. que "... El Projecte Lingüístic de Centre
s'establirà d'acord amb la situació sociolingüística de l'alumnat i del
professorat, i amb vista a l'objectiu ineludible d'assegurar que els
alumnes tenen al final del període d'escolaritat obligatòria, el domini
oral i escrit de les dues llengües postulat en l'article 20.1 de la Llei
de Normalització Lingüística".

Actualment tenim una població que entén el català en un
90% i el castellà en un 100%, per tant un 10% no entén el català.
Parlen català el 75% i parlen castellà el 100%, per tant un 25% no
sap parlar català. Es a dir hi ha unes persones bilingües i unes altres
monolingües.

1.- És objectiu de la Conselleria de Cultura arribar a un
punt on el 100% de la població escolar parli català i castellà?

2.- S'ha d'interpretar per tant que quan l'Ordre diu que el
Projecte Lingüístic de Centre s'establirà d'acord amb la situació
lingüística dels alumnes, vol dir que en aquells centres on
majoritàriament els alumnes siguin del 10% que no entén català o
del 25% que no en parla, el Projecte Lingüístic de Centre haurà de
fixar una presència molt més important del català (pràcticament
immersió)?

3.- Què vol dir que el Projecte Lingüístic de Centre
s'establirà d'acord amb la situació sociolingüística del professorat?

4.- La Conselleria de Cultura té elaborat algun estudi de
quina és la situació sociolingüística del professorat de les Illes
Balears?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 oral davant comissió.
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L'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre
l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a
llengua vehicular a l'ensenyament no universitari de 12 d'agost del
1994, diu a l'article 2n que "... Adquireixen així particular relleu
al respecte i l'estudi de les modalitats insulars de la llengua
catalana i la incorporació progressiva de la varietat estàndard de
la llengua" i a l'article 3r que "El Projecte Lingüístic de Centre,
(...) haurà de preveure la implantació progressiva de la llengua
catalana en l'ensenyament i en els actes administratius, socials i
cultural".

1.- Per què preveu a l'article 4t la possibilitat de la
existència de centres que facin tot l'ensenyament en llengua
castellana?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

L'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports
sobre l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com
a llengua vehicular a l'ensenyament no universitari de 12 d'agost
del 1994, estableix a l'article 4t. que "Els centres que, de manera
excepcional, vulguin fer servir exclusivament una de les dues
llengües oficials de la Comunitat Autònoma, sigui la catalana o la
castellana, com a vehicular de tot l'ensenyament a excepció de
l'altra llengua oficial i de l'àrea o les àrees de llengües estrangeres
hauran de sol•licitar autorització a la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports després de l'acord del claustre de professors i
del consell escolar del centre i amb una exposició raonada de
motius. En tots els casos, s'adoptaran les mesures necessàries per
garantir un aprenentatge adequat a les exigències de la legislació
vigent de l'altra llengua oficial".

1.- És conscient el Conseller de Cultura que una
"exposició raonada" no pressuposa que sigui raonable?

2.- És conscient el Conseller de Cultura que l'article 4t
de l'Ordre entra en oberta contradicció amb la Llei de
Normalització Lingüística?

3.- És conscient el Conseller de Cultura que l'article 4t
contradiu l'article 3r de la mateixa Ordre?

4.- És conscient el Conseller de Cultura que l'article 4t
de l'Ordre penalitza els centres que volen fer ensenyament en
llengua catalana, únics centres que s'adeqüen a la legalitat vigent
i que hauran de seguir demanant permís per complir la norma?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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.

L'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre
l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua
vehicular a l'ensenyament no universitari de 12 d'agost del 1994,
estableix a l'article 4t. que "Els centres que, de manera excepcional,
vulguin fer servir exclusivament una de les dues llengües oficials de
la Comunitat Autònoma, sigui la catalana o la castellana, com a
vehicular de tot l'ensenyament a excepció de l'altra llengua oficial
i de l'àrea o les àrees de llengües estrangeres hauran de sol•licitar
autorització a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports després
de l'acord del claustre de professors i del consell escolar del centre
i amb una exposició raonada de motius. En tots els casos,
s'adoptaran les mesures necessàries per garantir un aprenentatge
adequat a les exigències de la legislació vigent de l'altra llengua
oficial".

La norma vol que els centres que facin servir
exclusivament una de les dues llengües oficials siguin excepció. Per
tant es dedueix que tots els altres centres hauran de fer, com a
mínim, algunes assignatures en català com a conseqüència de la
normativa actual. Ara bé,

1.- Quins han de ser aquests mínims?

2.- No creu el Conseller de Cultura que és imprescindible
fixar uns mínims obligatoris en català, d'acord amb el Decret
74/1986 per a tots els centres, i que els centres excepcionals siguin
aquells que únicament abastin els mínims?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

L'Ordre de 29 d'agost del 1986 per la qual es regula
l'aprovació de textos i material pedagògic de la llengua catalana,
així com les versions en llengua catalana de la resta de llibres de
text per a tots els nivells, els graus i les modalitats d'ensenyament no
universitari regulat per la Llei 3/1986, de dia 19 d'abril de
Normalització Lingüística, estableix a l'article 4t que "Abans del 30
de maig de cada any, la Conselleria d'Educació i Cultura ha de
trametre a tots els centres d'ensenyament no universitari de les Illes
la relació dels llibres i el material didàctic autoritzats fins el dia de
la data".

1.- La Conselleria de Cultura ha enviat anualment a tots
els Centres la relació a què fa referència l'Ordre?

2.- En cas negatiu, perquè no ho ha fet?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.



4140 BOPIB núm.150 - 7 d'octubre del 1994

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.

L'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports
sobre l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com
a llengua vehicular a l'ensenyament no universitari de 12 d'agost
del 1994, estableix a l'article 5è que "El Ministeri d'Educació i
Ciència i/o el Govern Balear, per mitjà de la Inspecció educativa,
podran verificar-ne en qualsevol moment el rendiment. En cas de
constatar desequilibris significatius en la competència lingüística
dels alumnes en una de les dues llengües oficials, serà obligació
del centre un replantejament del projecte lingüístic i la seva
execució per adequar la situació a les prescripcions legals vigents,
segons l'article 20 de la Llei de Normalització Lingüística".

1.- Com té previst la Conselleria de Cultura verificar, a
través de la Inspecció educativa, el rendiment dels centres respecte
al Projecte Lingüístic de Centre?
 

2.- Per què l'article 5è en parlar de desequilibris
significatius en la competència lingüística només fa referència a
l'article 20 de la Llei de Normalització Lingüística i no fa esment
a l'article 22 o a l'article 26 que pressuposen la implicació en la
tasca normalitzadora del Govern de la Comunitat Autònoma?

3.- Per què la responsabilitat de la normalització la fa
recaure el Conseller en la comunitat escolar mentre el Govern de
la Comunitat Autònoma es fa el desentès?

4.-Com pot preveure l'article 5è que la inspecció
educativa podrà verificar el rendiment, si es tracta d'un cos al
servei d'una altra administració?

5.- Ha arribat la Conselleria de Cultura a algun acord
amb el MEC per tal de que la inspecció educativa vetlli el
compliment d'aquesta norma?

6.- En cas afirmatiu, quan i quins són els termes de
l'acord? 

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

L'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre
l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua
vehicular a l'ensenyament no universitari de 12 d'agost del 1994,
estableix a l'article 6è que "Un cop establert el Projecte Lingüístic
de Centre, si alguns pares o tutors, en exercici del dret que els és
reconegut en l'article 18.2 de la Llei de Normalització Lingüística,
reclamen per als seus fills l'ensenyament en la seva llengua, sigui la
catalana o la castellana, no emprada com a vehicular en
l'ensenyament en un determinat centre, s'hauran de prendre les
mesures necessàries per satisfer aquest dret, sense privar els altres
alumnes de rebre l'ensenyament segons el model lingüístic del
centre".

1.- Quines són les mesures que hauran de prendre els
centres per satisfer el dret dels pares derivat de l'article 18.2 de la
Llei de Normalització Lingüística?

2.- Qui ha de prendre les mesures?

3.- Quines són les mesures que té previst aplicar la
Conselleria de Cultura?

4.- Quina serà l'aportació de la Conselleria de Cultura per
fer efectiu aquest dret i endegar les mesures corresponents?

5.- Quina ha estat, fins ara, l'aportació de la Conselleria de
Cultura en la resolució de casos semblants als que preveu la norma?
Per què la responsabilitat de la normalització la fa recaure el
Conseller en la comunitat escolar mentre el Govern de la Comunitat
Autònoma es fa el desentès?

6.- Com pot preveure l'article 5è que la inspecció
educativa podrà verificar el rendiment, si es tracta d'un cos al servei
d'una altra administració?

7.- Ha arribat la Conselleria de Cultura a algun acord amb
el MEC per tal de que la inspecció educativa vetlli el compliment
d'aquesta norma?

8.- En cas afirmatiu, quan i quins són els termes de
l'acord?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.

L'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports sobre
l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua
vehicular a l'ensenyament no universitari de 12 d'agost del 1994,
determina que l'article 7è que "Els centres de nova creació, si  no
s'ha està establert d'ofici, només el primer any, començaran les
seves activitats en la llengua que decideixi l'equip directiu, una
vegada consultada l'associació de pares i el claustre de professors a
fi d'adequar l'oferta a les necessitats d'un barri o localitat
determinats".
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1.- Per què s'ha de consultar l'APA que no és cap òrgan
de representació segons la llei vigent?

2.- Per què no s'ha de consultar el Consell Escolar?

3.- Per què no s'ha apostat perquè a tots els centres de
nova creació s'establesqui d'ofici l'ensenyament en llengua
catalana?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports
sobre l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com
a llengua vehicular a l'ensenyament no universitari de 12 d'agost
del 1994, diu a l'article 8è "Amb l'objectiu de garantir la
continuïtat dels projectes lingüístics de centre, es prendran les
mesures necessàries per al compliment de l'article 23.2 i 23.3 de
la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes
Balears".

1.- Quines seran les mesures que es prendran per fer
efectiu el que disposen els articles 23.2 i 23.3 de la Llei de
Normalització Lingüística?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 comissió.

L'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports
sobre l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com
a llengua vehicular a l'ensenyament no universitari de 12 d'agost
del 1994, disposa a la Disposició Final Primera que "La Direcció
General d'Educació, en l'àmbit de la seva competència, prendrà les
mesures escaients per al compliment d'aquesta Ordre".

1.- Quines mesures pensa prendre la Direcció General
d'Educació per al compliment d'aquesta Ordre?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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.

El Decret 74/1986 de dia 28 d'agost regulador de
l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als Centres
docents no universitaris de les Illes Balears estableix a l'article 1.3
que "A la Educació Especial, l'ensenyament de la llengua catalana
es regirà mitjançant una ordre del Conseller d'Educació i Cultura".

1.- Quines mesures ha adoptat la Conselleria de Cultura
per fer efectiu el que preveu l'article 1.3?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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.

El Decret 74/1986 de dia 28 d'agost regulador de
l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als Centres
docents no universitaris de les Illes Balears estableix a l'article 2.3
que "La Conselleria d'Educació i Cultura ha d'afavorir la
implantació de programes en llengua catalana, especialment en les
àrees de socials i naturals, en les quals, d'acord amb els plans
d'estudis estatals, s'han d'integrar continguts propis de les Illes
Balears".

1.- Quines actuacions ha realitzat la Conselleria de Cultura
per afavorir la implantació de programes en llengua catalana,
especialment en les àrees de socials i naturals durant els anys 1991,
1992, 1993 i 1994.

2.- Quin pressupost s'ha dedicat a aquestes actuacions?

3.- Ha determinat la Conselleria de Cultura quins són els
continguts propis de les Illes Balears que s'han d'integrar en les
àrees de socials i naturals d'acord amb els plans d'estudsi estatals?

4.- En cas negatiu, pensa la Conselleria determinar aquests
continguts?

5.- Quan?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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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.

El Decret 74/1986 de dia 28 d'agost regulador de
l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als Centres
docents no universitaris de les Illes Balears estableix a l'article 2.4
que "En col•laboració amb el Ministeri d'Educació i Ciència es
podrà dictar la normativa oportuna per a la posada en
funcionament de Centres d'Experimentació i Innovació, els quals
desenvoluparan programes específics en llengua catalana i
n'avaluaran els diversos aspectes organitzatius i didàctics".

1.- Ha sol•licitat la Conselleria de Cultura, de l'any 1986
ençà, la col•laboració del MEC per dictar la normativa oportuna
per a la posada en funcionament dels centres d'experimentació i
innovació?

2.- En cas afirmatiu, quina ha estat la resposta?

3.- En cas negatiu, perquè no s'ha fet?

4.- Pensa la Conselleria de Cultura, durant el curs 1994-
95 fer alguna actuació en aquest sentit?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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.

El Decret 74/1986 de dia 28 d'agost regulador de
l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als Centres
docents no universitaris de les Illes Balears estableix a l'article 3.1
que "Són competència de la Conselleria d'Educació i Cultura
l'elaboració, l'aprovació, la modificació i la publicació dels
programes i de les orientacions metodològiques per al
desenvolupament de les ensenyances previstes al Decret present,
que fixaran els continguts i els nivells bàsics de coneixement que
els alumnes han d'assolir en els diversos cursos i cicles".

L'Ordre de 29 d'agost del 1986 publicà els programes
experimentals de llengua catalana per a EGB, BUP, COU, FP1 i
FP2.

En la posada en marxa de la Reforma Educativa alguns
aspectes d'aquests programes han quedat desfasats en quant a
terminologia i ubicació temporal (cicles).

 1.- Té previst la Conselleria de Cultura adequar els
programes citats a la realitat educativa actual?

2.- En cas afirmatiu, quan pensa fer-ho?

3.- En cas negatiu, perquè?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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.

El Decret 74/1986 de dia 28 d'agost regulador de
l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als Centres
docents no universitaris de les Illes Balears estableix a l'article 3.1
que "Són competència de la Conselleria d'Educació i Cultura
l'elaboració, l'aprovació, la modificació i la publicació dels
programes i de les orientacions metodològiques per al
desenvolupament de les ensenyances previstes al Decret present,
que fixaran els continguts i els nivells bàsics de coneixement que els
alumnes han d'assolir en els diversos cursos i cicles".

L'Ordre de 29 d'agost del 1986 publicà els programes
experimentals de llengua catalana per a EGB, BUP, COU, FP1 i
FP2.

L'article 2.3 de l'Ordre diu que "La Conselleria, una
vegada rebudes les observacions a què es refereix l'apartat anterior,
n'elaborarà els programes definitius que s'hauran de publicar abans
del 30 de juny del 1987".

 1.- S'han publicats aquests programes definitius?

2.- En quina data?

3.- A on s'han publicat?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.

El Decret 74/1986 de dia 28 d'agost regulador de
l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als Centres
docents no universitaris de les Illes Balears estableix a l'article 6.1
que "La Conselleria d'Educació i Cultura adoptarà les mesures
necessàries per tal d'impulsar la utilització de la llengua catalana a
tots els centres docents no universitaris de les Illes Balears, d'acord
amb el que estableix els articles 22.1 i 22.2 de la Llei 3/1986 de
Normalització Lingüística".
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1.- Quines mesures ha adoptat la Conselleria de Cultura
durant els anys 1991, 1992, 1993 i 1994 per fer efectiu el que
preveu l'article 6.1?

2.- Quin ha estat el cost d'aquestes mesures?

3.- Quines mesures té previstes adoptar la Conselleria
durant l'any 1995?

4.- Quin serà el cost d'aquestes mesures?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U) 
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.

El Decret 74/1986 de dia 28 d'agost regulador de
l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als Centres
docents no universitaris de les Illes Balears estableix a l'article 7.2
que "En la mesura de les seves disponibilitats pressupostàries, la
Conselleria d'Educació i Cultura prepararà un pla de creació d'un
Centre de Recursos i Material per a l'Ensenyament De i En
Llengua Catalana.

Tots els centres docents de les Balears podran tenir accés
a la utilització del material de l'esmentat centre".

1.- La Conselleria de Cultura, té preparat el pla de
Creació d'un Centre de Recursos i Material per a l'Ensenyament
De i En Llengua Catalana?

2.- En cas afirmatiu, quin pressupost té? Quin calendari
d'execució hi ha previst?

3.- En cas negatiu, disposa la Conselleria de les
disponibilitats pressupostàries per fer efectiu el què estableix el
Decret?

4.- Admetria el Conseller una esmena als pressuposts del
1995 que permetin la creació d'aquest centre?

5.- No creu la Conselleria que amb vuit anys s'hagués
pogut construir aquest centre?

6.- Quan d'anys més hem d'esperar per aconseguir-ho?

7.- Bastarien els doblers que ha dedicat la Conselleria a
la promoció de la llengua anglesa per construir i dotar aquest
centre?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V) 
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'article 19.3 de la Llei 3/1986 de Normalització
Lingüística estableix que "els centres privats subvencionats amb
fons públics que imparteixen ensenyaments regulats prenent com a
base una llengua no oficial de la Comunitat Autònoma han
d'impartir com a assignatures obligatòries la llengua catalana i la
castellana, sense perjudici de la normativa que correspon a l'Estat
dictar en aquesta matèria, d'acord amb el que preveu l'article 12.2
de la Llei Orgànica del Dret a l'Educació".

1.- Quants de centres, dels que fa referència l'article 19.3
hi ha a la Comunitat Autònoma?

2.- Quants d'alumnes escolaritzen aquests centres?

3.- Quin control exerceix el Govern de la CA per garantir
l'acompliment del que preveu l'article 19.3 de la Llei de
Normalització Lingüística?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X) 
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'article 20 de la Llei 3/1986 de Normalització Lingüística
estableix que "El Govern ha d'adoptar les disposicions necessàries
encaminades a garantir que els escolars de les Illes Balears,
qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar
l'ensenyament, puguin utilitzar normalment i correctament el català
i el castellà al final del període d'escolaritat obligatòria".

1.- Quines disposicions ha adoptat la Conselleria de
Cultura, des de l'any 1986 ençà per garantir que els escolars, al final
del seu període d'escolaritat puguin utilitzar normalment i
correctament les dues llengües oficials de la CA?

2.- Quins controls ha efectuat la Conselleria de Cultura per
assegurar que es compleix el que preceptua al'article 20 de la Llei
de Normalització Lingüística?

3.- Quin ha estat el resultat d'aquests controls?

4.- Quants d'escolars han acabat la seva escolaritat des de
l'any 1986 ençà sense complir el requisit que marca l'article 20 de
la Llei de Normalització Lingüística?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y) 
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'article 20.1 de la Llei 3/1986 de Normalització
Lingüística encomana al Govern adoptar les disposicions
encaminades a garantir que els escolars de les Illes Balears,
qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar
l'ensenyament, puguin utilitzar normalment i correctament el
català i el castellà al final del període d'escolaritat obligatòria.

1.- Deixa la Conselleria de Cultura en mans del Projecte
lingüístic de centre la responsabilitat encomanada al Govern a
l'article 20.1 de la Llei de Normalització Lingüística?

2.- Aquesta responsabilitat no ha estat mai assumida per
la Conselleria de Cultura exercint un control de l'ensenyament de
la llengua catalana als centres docents i avaluant els resultats? 

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z) 
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'article 22.1 de la Llei 3/1986 de Normalització
Lingüística estableix que "El Govern de la Comunitat Autònoma,
a fi de fer efectiu el dret a l'ensenyament en llengua catalana, ha
d'establir els mitjans necessaris encaminats a fer realitat l'ús
normal d'aquest idioma com a vehicle usual en l'àmbit de
l'ensenyament en tots els centres docents".

1.- Quins mitjans ha establert el Govern de la CA des de
l'any 1986 fins ara per fer realitat l'ús de la llengua catalana en
l'àmbit de l'ensenyament en tots els centres docents?

2.- Quins centres han rebut aquests mitjans?

3.- Quina és la dotació que té prevista el Govern per a
l'any 1995 per fer efectiu el que estableix l'article 22 de la Llei de
Normalització Lingüística?

4.- Disposa el Govern d'algun estudi que quantifiqui
quants de centres de la CA empren el català com a vehicle usual?

5.- En cas negatiu, pensa elaborar algun estudi?

6.- En cas afirmatiu, quins són els resultats?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA) 
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'article 22.2 de la Llei 3/1986 de Normalització
Lingüística estableix que "l'Administració ha de prendre les mesures
adequades perquè la llengua catalana sigui emprada
progressivament en tots els centres d'ensenyament, a fi de garantir
el seu ús com a vehicle d'expressió normal, tant a les actuacions
internes com a les externes i a les actuacions i documents
administratius".

1.- Quines mesures ha pres la Conselleria de Cultura del
Govern de les Illes Balears des de l'any 1986 fins ara per fer efectiu
el que estableix l'article 22.2 de la Llei de Normalització
Lingüística?

2.- A quins centres s'han pres aquestes mesures?

3.- Quina ha estat la dotació econòmica que ha destinat la
Conselleria de Cultura des de l'any 1986 ençà perquè la llengua
catalana sigui emprada progressivament a tots els centres
d'ensenyament?

4.- Quina és la dotació que té prevista el Govern per a
l'any 1995 per fer efectiu el que estableix l'article 22.2 de la Llei de
Normalització Lingüística?

5.- Ha realitzat la Conselleria de Cultura algun estudi per
conèixer la realitat actual dels centres d'ensenyament pel que fa
referència a la utilització de la llengua catalana com a vehicle
d'expressió normal?

6.- En cas negatiu, pensa elaborar algun estudi?

7.- En cas afirmatiu, quins són els resultats?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.

L'article 23.4 de la Llei 3/1986 de Normalització
Lingüística estableix que "l'Administració autonòmica ha de
procurar que en la reglamentació de l'accés del professorat a la
funció docent s'estableixi el sistema adequat per tal que tots els
professors de nou ingrés posseeixin les competències lingüístiques
fixades en el present article".
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1.- Quines mesures ha pres la Conselleria de Cultura del
Govern de les Illes Balears des de l'any 1986 fins ara per fer
efectiu el que estableix l'article 23.4 de la Llei de Normalització
Lingüística?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC) 
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'article 26 de la Llei 3/1986 de Normalització
Lingüística estableix que "El Govern de la Comunitat Autònoma
ha de promoure l'elaboració del material didàctic necessari per tal
de fer possible l'ensenyament de i en llengua catalana, i hi
dedicarà les partides pressupostàries corresponents".

Quines partides pressupostàries ha dedicat el Govern de
les Illes Balears des de l'any 1986 ençà a la promoció de
l'elaboraió de material didàctic per fer possible l'ensenyament de
i en llengua catalana?

2.- Quina partida pressupostària pensa dedicar-hi l'any
1995?

3.- Quina quantitat global ha dedicat la Conselleria de
Cultura a la promoció de la llengua anglesa des de l'any 1986
ençà?

4.- Quina quantitat pensa dedicar-hi l'any 1995?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD) 
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.

La Disposició Addicional Segona de la Llei de
Normalització Lingüística diu: "D'acord amb la disposició
addicional segona de l'Estatut d'Autonomia, essent la llengua
catalana també patrimoni d'altres comunitats autònomes, a part
dels vincles que es puguin establir entre les institucions de les
comunitats esmentades, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears podrà sol•licitar al Govern de la Nació i a les Corts
Generals els convenis de cooperació i de relació que es considerin
oportuns per tal de salvaguardar el patrimoni lingüístic comú, així
com efectuar la comunicació cultural entre les Comunitats abans
esmentades".

1.- La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha
sol•licitat establir algun conveni de cooperació i/o relació amb les
altres comunitats autònomes de parla catalana?

2.- Si no s'ha fet, pensa fer-se?

3.- En cas negatiu, perquè?  

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE) 
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.

La Disposició Addicional Tercera de la Llei de
Normalització Lingüística diu: "Així mateix, d'acord amb la
disposició addicional segona de l'Estatut d'Autonomia, la institució
oficial consultiva per a tot quant faci a la llengua catalana serà la
Universitat de les Illes Balears. La Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, podrà participar dins una institució adreçada a salvaguardar
la unitat lingüística, institució que serà formada, d'acord amb la Llei
de l'Estat, en col•laboració amb altres comunitats autònomes que
reconeguin la cooficialitat de la llengua catalana i decideixin
formar-ne part".

1.- La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha
endegat el procés per formar part d'una institució de les
característiques assenyalades a la disposició addicional tercera de
la Llei de Normalització Lingüística?

2.- Si no s'ha fet, pensa fer-se?

3.- En cas negatiu, perquè?  

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.

La Disposició Addicional Cinquena de la Llei de
Normalització Lingüística diu: "En tots els centres docents, on sigui
necessari, s'establiran amb caràcter opcional classes dedicades a
l'ensenyament de la llengua catalana, a fi de facilitar l'adaptació a
l'ensenyament dels alumnes procedents de fora de la comunitat
lingüística catalana.
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Aquestes classes d'acolliment s'impartiran fora de l'horari
escolar de la resta d'alumnes i no poden substituir l'obligació de
cursar l'assignatura en el nivell que els correspongui".

1.- Té coneixement la Conselleria de Cultura de quins
són els centres on hi ha necessitat d'establir amb caràcter opcional
classes dedicades a l'ensenyament de la llengua catalana a fi de
facilitar l'adaptació a l'ensenyament dels alumnes procedents de
fora de la comunitat lingüística catalana?

2.- Ha signat la Conselleria de Cultura algun acord o
conveni amb el MEC per fer efectiu el que preveu la disposició
addicional cinquena de la Llei de Normalització Lingüística?

3.- En cas negatiu, pensa fer-ho? Quan?

4.- En cas negatiu, perquè?  

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG) 
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.

La Disposició Addicional Sisena de la Llei 3/1986 de
Normalització Lingüística estableix que "Els professors d'altres
comunitats autònomes de l'Estat Espanyol que no posseeixin un
nivell suficient de comprensió oral i escrita de la llengua catalana
estaran obligats a superar les proves dels dos primers nivells de
reciclatge dins un període de tres anys, comptats a partir de la seva
presa de possessió".

La disposició addicional vuitena diu "Els límits
temporals expressats en les Disposicions 6ª i 7ª podran ampliar-se
per causes excepcionals en un termini màxim de dos anys que
tendrà caràcter improrrogable".

1.- Quins controls ha exercit la Conselleria de Cultura
per verificar si s'ha acomplit el que manen les disposicions
addicionals 6ª i 8ª de la Llei de Normalització Lingüística?

2.- Quants de professors d'altres comunitats autònomes
de l'Estat Espanyol hi ha a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que no posseeixen un nivell suficient de comprensió oral
i escrita de la llengua catalana?

3.- Quants de professors han realitzat, des de l'any 1986
ençà, les proves a què fa referència la disposició addicional 6ª de
la Llei de Normalització Lingüística?

4.- Quants de professors que estaven obligats a superar
les proves dels dos primers nivells de reciclatge no les han
superades?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH) 
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.

La Disposició Addicional Setena de la Llei 3/1986 de
Normalització Lingüística estableix que "Els professors que estiguin
prestant els seus serveis a centres docents ubicats en el territori de
la Comunitat Autònoma en el moment de la publicació d'aquesta
Llei disposaran d'un període de tres anys, comptats a partir de la
promulgació d'aquesta, per a obtenir l'avaluació satisfactòria en els
dos primers cursos de reciclatge".

La disposició addicional vuitena diu "Els límits temporals
expressats en les Disposicions 6ª i 7ª podran ampliar-se per causes
excepcionals en un termini màxim de dos anys que tendrà caràcter
improrrogable".

1.- Quins controls ha exercit la Conselleria de Cultura per
verificar si s'ha acomplit el que manen les disposicions addicionals
7ª i 8ª de la Llei de Normalització Lingüística?

2.- Quants de professors han obtingut des de l'any 1986
ençà l'avaluació satisfactòria dels dos primers cursos de reciclatge?

3.- Quants de professors que estaven obligats a obtenir
l'avaluació satisfactòria dels dos primers cursos de reciclatge no
l'han obtinguda?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI) 
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.

La revista professional ESCUELA ESPAÑOLA publica
al número 3201 de 8 de setembre una informació relativa a Balears
titulada "Educación promoverá el reciclaje de catalán para los
maestros".

Segons la notícia el Director General d'Educació afirma
que el Govern proposarà mesures per a facilitar el reciclatge de
català dels mestres que tenguin algunes dificultats per accedir-hi per
llunyania dels centres, horaris inadequats o que treballin en
l'educació d'adults.

També afirma la notícia que els centres concertats que
vulguin ampliar l'oferta d'assignatures en llengua catalana i
necessitin reciclar mestres rebran incentius econòmics.

1.- Quines són aquestes mesures que la Conselleria pensa
endegar?

2.- Quin és el calendari previst?
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3.- Quines institucions col•laboraran en la posada en
pràctica d'aquestes mesures?

4.- Quin és el pressupost previst per posar en pràctica
aquestes mesures?

5.- Quins incentius econòmics preveu donar la
Conselleria als centres concertats que vulguin ampliar l'oferta
d'assignatures en llengua catalana i necessitin reciclar mestres?

6.- Té previst la Conselleria incentivar econòmicament
els centres públics que vulguin ampliar l'oferta d'assignatures en
llengua catalana i necessitin reciclar mestres?

Palma, a 28 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ) 
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 comissió.

Quin és el cost total -desglossant l'adquisició, el
transport i les inversions efectuades- del transport d'aigua de
Tarragona Palma?

Palma, a 29 de setembre del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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 al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quines empreses navilieres s'han presentat al concurs
d'adjudicació del transport d'aigua de Tarragona a Palma?

Quines ofertes han presentat cada una d'elles?

Palma, a 26 de setembre del 1994.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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 al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

- Quan pensen acabar els treballs i la recollida de dades
urbanístiques d'Eivissa i Formentera perquè es puguin determinar
les conclusions i criteris a les zones d'actuació?

- En quina fase d'elaboració es troba el POOT d'Eivissa i
Formentera?

Palma, a 15 de setembre del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

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 al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Respecte als projectes de la Comissió Interdepartamental
de la Dona, la Vice-presidenta del Govern va considerar la
necessitat de fer una enquesta sobre la situació real, quines són les
dades i les conclusions de l'esmentada enquesta feta per la
Universitat de les Illes Balears?

Palma, a 15 de setembre del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN) 
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 la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Existeix un pla d'il•luminació viària a les carreteres de les
Illes Balears?

Palma, a 15 de setembre del 1994.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO) 
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.

La Conselleria de Turisme i de l'IBATUR han anunciat
una campanya publicitària en alguns països de l'Est.

1.- S'ha fet algun estudi per part de l'IBATUR per tal de
saber les característiques i les possibilitats potencials d'aquests
mercats? Si s'ha fet, quines han estat les conclusions d'aquest
estudi?
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2.- Quines seran les característiques i quins mitjans
pensen emprar per dur a terme aquestes campanyes?

3.- Quin és el pressupost d'aquestes campanyes?

4.- Intervenen altres organismes o institucions, tan
econòmicament com materialment, en aquestes campanyes? 

Palma, a 20 de setembre del 1994.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 3089/94, del Grup Parlamentari PSM i EEM,

de petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de comissió,
relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'octubre  del 1994, admeté a tràmit, d'acord amb l'article
175.1 del Reglament de la Cambra, l'escrit de referència, que
sol•licita que el President de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports recapti la presència de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, per tal d'informar sobre Ordre del Conseller de
Cultura, Educació i Esports sobre l'ús de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, com a llengua vehicular de
l'ensenyament no universitari.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre  del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Sol•licitud de Compareixença

RGE núm. 2249/94. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'octubre  del 1994, a la vista de l'escrit RGE núm. 3085/94,
presentat pel Grup Parlamentari PSM i EEM, restà assabentada de
la retirada de la Sol•licitud de Compareixença de referència,
relativa a presència de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria
per tal d'informar sobre les actuacions del Govern davant la crisi
de l'empresa Yanko, publicada al BOPIB núm 140 de 7 de juny del
1994.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre  del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de les preguntes amb sol•licitud de

resposta escrita RGE. núms. 2600/92, 2601/92, 2602/92, 2604/92,
2605/92 i 2606/92. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'octubre  del 1994, a la vista dels escrits RGE núms. 3156/94,
3157/94, 3158/94, 3159/94, 3160/94 i 3161/94 presentats pel Diputat
Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM i EEM, restà
assabentada de la retirada de les preguntes amb sol•licitud de
resposta escrita RGE. núms. 2600/92, 2601/92, 2602/92, 2604/92,
2605/92 i 2606/92, publicades al BOPIB núm 43 de 3 de setembre del
1992.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre  del 1994.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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