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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 20 de novembre
del 2001, s'aprovà la Llei de creació del Col Alegi Professional
de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears.
Palma, a 27 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A)
Llei de creació del Col A legi Professional de pedagogs i
pedagogues de les Illes Balears.
Exposició de motius.
L’article 11. 15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
d'acord amb la redacció que li dóna la Llei orgànica 3/1999, de
8 de gener, disposa que corresponen a la comunitat autònoma de
les Illes Balears les competències de desplegament legislatiu i
d’execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals, que s'han
d'exercitar dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.
En desplegament d'aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998,
de 14 de desembre, de colAlegis professionals de les Illes
Balears, desplegada pel Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de colAlegis professionals de les Illes
Balears.
D'acord amb l’article 3 de la Llei esmentada, la creació de
colAlegis professionals s'ha de fer per llei i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals interessats.Aquesta proposta, l'ha feta un nombre
significatiu de professionals en pedagogia de les Illes Balears
que es varen constituir en Assemblea per aprovar i demanar la
constitució del ColAlegi en data 18 d’octubre de 2000.
La professió de pedagog s’ha consolidat com una professió
independent des del Reial decret 915/1992, de 17 de juliol, i del
916/1992, de 17 de juliol, que estableix el títol oficial,
respectivament, de llicenciatura en Pedagogia i en
Psicopedagogia i les directrius generals pròpies dels plans
d ’estudis que en condueixen a l'obtenció, de manera que la
professió té independència acadèmica de qualsevol altra
professió.
En els darrers anys la professió de pedagogs ha adquirit unes
competències específiques que l’han diferenciada d’altres
colAlectius professionals. Així doncs, es considera oportuna i
necessària la creació d’un colAlegi professional que integri els
professionals que, amb la titulació suficient, desenvolupin les
funcions de pedagog o psicopedagog i coadjuvi en l’avanç de la
millora de la societat a l’àmbit de les Illes Balears.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears aprova, i jo,
d'acord amb els articles 27.2 de l’Estatut d’autonomia i el 10. 2.
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A de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, promulg, en nom del rei, la Llei de creació del ColAlegi
Oficial de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears.
Article 1
Es crea el ColAlegi Professional de Pedagogs i Pedagogues
de les Illes Balears com una corporació de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment
de les seves finalitats.
L'estructura interna iel funcionament han de ser democràtics
i s'ha de regir, en les seves actuacions, per la normativa bàsica
estatal en matèria de colAlegis professionals, per la normativa
autonòmica que la desplegui legalment o reglamentàriament;
per aquesta Lleide creació,pels seus propis Estatuts, per la resta
de normativa interna i totes aquelles que li siguin d'aplicació
general o subsidiària.
Article 2
El ColAlegi Professional de Pedagogs i Pedagogues de les
Illes Balears agrupa els qui tenen la titulació de llicenciatura en
Pedagogia o en Psicopedagogia, d’acord, respectivament, amb
els reials decrets 915/1992, de 17 de juliol, i 916/1992, de 17 de
juliol.
Article 3
L’àmbit territorial del ColAlegi és el de les Illes Balears.
Disposició transitòria primera
L’Associació Professionalde Pedagogs i Pedagogues de les
Illes Balears, en el termini de sis mesos comptadors des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han d’aprovar uns estatuts
provisionals del ColAlegi que regulin:
a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de colAlegiat,
condició que permetrà participaren l'Assemblea Constituent
del ColAlegi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’Assemblea Constituent, la qual s'ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major
difusió d'aquesta comunitat.
Disposició transitòria segona
L’Assemblea Constituent ha d':
a) Aprovar, si n'és el cas, la gestió dels responsables de
l’Associació Professional de Pedagogs i Pedagogues de les
Illes Balears en relació amb la tramitació de la solAlicitud de
creació del ColAlegi.
b) Aprovar els estatuts definitius del ColAlegi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans colAlegiats.
Disposició transitòria tercera
Els estatuts definitius,una vegada aprovats, juntament amb
la certificació de l’acta de l’Assemblea Constituent, s'han de
remetre a l’òrgan competent de l'Administració de la comunitat
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autònoma de les Illes Balears, als efectes que se'n pronunciï
sobre la legalitat i n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

a Unió Mallorquina i al Partit Popular, incomplint el pacte
esmentat".
A la seu del Parlament, 27 de novembre del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Disposició transitòria quarta
El ColAlegi Professional de Pedagogs i Pedagogues de les
Illes Balears obtendrà la capacitat plena d’obrar des de la
constitució dels seus òrgans de govern.
Disposició final
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPEL A LACIONS

A la seu del Parlament, a 27 de novembre del 2001.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2001, debaté la InterpelAlació RGE núm.
2769/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions,
accions i omissions respecte de l'Hospital Militar de Palma.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sra. Diputada Aina Ma
Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 20 de novembre del
2001, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3340/01, relativa a modificació del Reial Decret 772/97,
i quedà aprovada la següent:

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum, Aina Salom i
Soler.
Intervingué en torn de fixació de posicions l'Hble Sr. Cecili
Buele i Ramis del G.P. PSM-Entesa Nacionalista.

RESOLUCIÓ
Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Aina Ma
Castillo i Ferrer i Aina Salom i Soler.

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a la immediata modificació del Reial Decret 772/97,
de 30 de maig, pel qual s'aprovà el Reglament General de
Conductors, amb la finalitat de derogar el seu articulat que
discrimina les persones amb diabetis a l'hora d'obtenir o renovar
el seu permís de conduir".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la seu del Parlament, 27 de novembre del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 20 de novembre del
2001, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 337 5/01, relativa a rebuig de la moció de censura de
l'Ajuntament de Sineu, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears rebutja la moció de
censura de Sineu que, avalada pel vot d'un trànsfuga, ha
modificar el pacte que va atorgar la batllia i el govern municipal

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
4401/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Bonet, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gots d'aigua dessalada per la
dessaladora de la depuradora de Santa Eulàlia d'Eivissa.
(BOPIB 117 de 16 de novembre del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
4400/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Bonet, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a importància de dessalar
aigua per als ciutadans de Santa Eulàlia d'Eivissa. (BOPIB
117 de 16 de novembre del 2001).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
4397/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures internes per tal que
els fets succeïts a Formentor no es tornin a produir. (BOPIB
117 de 16 de novembre del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió,per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
4395/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per palAliar l'efecte
de la plaga de tomicus i el risc d'incendis. (BOPIB 117 de 16
de novembre del 2001).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
4398/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió de la
consellera de Medi Ambient. (BOPIB 117 de 16 de novembre
del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió,per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Me d i
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

2945

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
4399/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a crisi de l'empresa Perlas
Majórica. (BOPIB 117 de 16 de novembre del 2001).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
4396/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acte de protesta de la
consellera de Medi Ambient en contra de la Cimera de
Formentor. (BOPIB 117 de 16 de novembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per l'Hble.
Vicepresident del Govern de les Illes Balears i conseller
d'Economia, Comerç i Indústria.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
4391/01, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Armengol i
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
a Son Dureta. (BOPIB 117 de 16 de novembre del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
4392/01, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Armengol i
Socias, del Grup Pa rlamentari Socialista, relativa a salut
mental. (BOPIB 117 de 16 de novembre del 2001).

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
4394/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hospital d'Inca.
(BOPIB 117 de 16 de novembre del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
4402/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Ma Castillo i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a urgències ateses
pels metges psiquiatres a la sala d'urgència de l'Hospital
Psiquiàtric. (BOPIB 117 de 16 de novembre del 2001).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de novembre del 2001, rebutjà l'Esmena a la totalitat RGE
núm. 4455/01, del Grup Parlamentari Popular al Projecte de
llei RGE núm 4087/01, de diverses mesures tributàries i
administratives. (BOPIB núm. 114 de 2 de novembre del 2001).
La votació obtengué el resultat següent:

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
4393/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de s a l u t
acabats. (BOPIB 117 de 16 de novembre del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió,per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Procediment de tramitació directa i per lectura única per
al Projecte de llei RGE núm. 3552/01, de creació del Col Alegi
Professional de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears.

BOPIB núm. 121 - 7 de desembre del 2001
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de novembre del 2001, acordà per assentiment que el
projecte de llei de referència (BOPIB núm. 109, de 5 d'octubre
d'enguany) fos objecte de tramitació directa i lectura única.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Aprovació de les quanties globals del pressupost de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats
autònomes, de les entitats de dret públic amb prsonalitat
jurídica pròpia i de les societats públiques de la comunitat per
a l'any 2002.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de novembre del 2001, aprovà les quanties globals
següents:
* Quantia global del pressupost de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i de les seves entitats autònomes per a l'any
2002, amb un import de 1.069.802.545,80 euros, per 30 vots a
favor, 26 en contra i cap abstenció.

2947

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb el programa Vivim Plegats i a
intensificar-ne la implantació, sempre respectant l’autonomia
dels centres i el caràcter voluntari de l’adhesió al programa que
té des del primer moment en què es va instaurar.
2. El Parlament de les Illes Balears insta a la Conselleria
d’Educació i Cultura a dur endavant accions i actuacions
conjuntes de professors, associacions de pares i alumnes per tal
d’incrementar la participació dins l’àmbit escolar que creï
l’entorn més adient per aconseguir la integració a través de la
interculturalitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta a la Conselleria
d’Educació i Cultura perquè en els pressuposts del 2002 es
contempli una partida per poder dur a terme accions i actuacions
d’integració de la població immigrant.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a colAlaborar amb aportacions econòmiques per tal
d’incrementarels recursos a destinara l’atenció integradora que
el Govern de les Illes Balears té en marxa per atendre l’enorme
volum de població escolar immigrant que s’incorpora cada any
a la de les Illes Balears."

* Quantia global de les entitats de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
amb un import de 215.313.694,64 euros, per 30 vots a favor,
26 en contra i cap abstenció.

A la seu del Parlament, 27 de novembre del 2001.
El secretari en funcions:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El president:
Santiago Ferrer i Costa.

* Quantia global de les societats públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb un import de 15.934.969,40
euros, per 29 vots a favor, 26 en contra i cap abstenció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2001,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3832/01, relativa als programes d'integració de la població
immigrant, i quedà aprovada la següent:

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de novembre del 2001, debaté conjuntament
les preguntes RGE núm. 3583/01 i 3584/01, de l'Hble. Sr.
Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a vigilància duita a terme per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca en relació amb la veda del raor i el
verderol i a expedients sancionadors en relació amb la veda
del raor i el verderol, respectivament. (BOPIB núm. 109 de 5
d'octubre del 2001).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de novembre del 2001, debaté la Pregunta
RGE núm. 3585/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició de la
comercialització del raor i el verderol en temps de veda.
(BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria de la
comissió de seguiment prevista a la normativa vigent. (BOPIB
núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de novembre del 2001, debaté la Pregunta
RGE núm. 3586/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a vigilància duta a
terme a la reserva marina de la Badia de Palma. (BOPIB núm.
109 de 5 d'octubre del 2001).

Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de novembre del 2001, debaté la Pregunta
RGE núm. 3749/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a homologació de la
llicència de pesca esportiva,recreativa.(BOPIB núm. 110 d'11
d'octubre del 2001).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de novembre del 2001, debaté la Pregunta
RGE núm. 3596/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a modalitats i
períodes d'utilització d'arts i ormeigs. (BOPIB núm. 109 de 5
d'octubre del 2001).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de novembre del 2001, debaté la Pregunta
RGE núm. 3597/01, de l'Hble. Sr. Diputat GasparOliver i Mut,

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre la
política i les actuacions que pensen dur a terme per
desenvolupar el Pla autonòmic de drogues (RGE núm.
2137/01).
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2001, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum qui, acompanyada del directorgeneral de Sanitat, del
coordinador del Pla autonòmic de drogues, del secretari
general tècnic i del cap de gabinet de la seva conselleria,
informà sobre el tema de referència .
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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novembre del 2001, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

Ordre de Publicació
A)

21. Aprovació del Projecte de conveni de constitució de
l'Institut Ramon Llull.

Acord sobre les compareixences solAlicitades per la
ponència creada en el si de la Comissió d'Economia,
encarregada d'avaluar l'impacte i les conseqüències de
l'epidèmia anomenada de la llengua blava.

Havent examinat la proposta presentada pel conseller
d'Educació i Cultura, el Consell de Govern adopta l'acord
següent:

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2001, s'aprovà
per assentiment l'acord de celebració de les compareixences,
solAlicitades per la ponència de referència, del Sr. Jaume
Galmés, president de l'Associació de criadors d'oví a Mallorca
i del Sr. Guillermo de Olives i Vidal, president d'Agrame.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

"Primer. Aprovar el projecte de conveni de constitució de
l'Institut Ramon Llull i aprovar-ne els estatuts, que s'incorporen
com a annex a aquest acord.
Segon. Trametre el projecte de conveni al Parlament de les Illes
Balears perquè l'aprovi, d'acord amb el que estableix 17.1 de
l'estatut d'Autonomia de les Illes Balears, mitjançant
procediment d'urgència."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 30 de novembre del
2001.

Ordre de Publicació
El secretari del Consell de Govern.
Vistplau, el president.

B)
Dictamen del Projecte de llei RGE núm. 2839/01, de
parelles estables.
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 de novembre del 2001, procedí a
dictaminar el projecte de llei de referència, publicat al BOPIB
núm. 98, de 15 de juny d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
Projecte de conveni entre la Generalitat de Catalunya i
la comunitat autònoma de les Illes Balears sobre la
constitució de l'Institut Ramon Llull
A,
REUNITS:
D’una part, el Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley, president
de la Generalitat de Catalunya.
I de l’altra, el Molt Honorable Sr. Francesc Antich i Oliver,
president la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE CONVENI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de desembre del 2001, d'acord amb el que disposa
l'article 17.1 de l'estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
admeté a tràmit el Projecte de conveni RGE núm. 4998/01, de
constitució de l'Institut Ramon Llull.
Palma, a 5 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 30 de

ACTUEN:
El primer, en nom i representació de la Generalit a t d e
Catalunya, d’acord amb l’article 60 de la Llei 3/1982, de 23 de
març, del Parlament, el president i el Consell Executiu de la
Generalitat.
El segon, en nom i representació de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, d’acord amb l’article 10.1 de la Llei 4/2001, de
14 de març, del Govern de les Illes Balears.
MANIFESTEN:
I. Que la llengua catalana és un element fonamental de la
identitat i un patrimoni cultural que Catalunya i les Illes Balears
compareixen des de fa gairebé vuit segles. Els estatuts
d’autonomia respectius reconeixen que a totes dues comunitats
autònomes el català té la consideració de llengua pròpia i,
juntament amb el castellà, també la de llengua oficial.
II. Que les parts han arribat a l’acord de compartir els seus
esforços per a impulsar la projecció exterior de la lleng ua
catalana i de la cultura que s’hi expressa a fi de contribuir a llur
millor difusió arreu del món.
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III. Que el present conveni de colAlaboració té el seu marc
jurídic en els articles 145.2 de la Constitució Espanyola, 27 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 17.1 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears. D’acord amb aquests
preceptes,elParlament de Catalunya va aprovaraquest conveni,
el ... de ... de ... , i el Parlament de les Illes Balears ho va fer el
... de ... de ...
CONVENEN:
Primer.- Crear l’Institut Ramon Llull com a entitat de dret
públic de caràcter associatiu que tindrà per objecte la projecció
exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa.
L’Institut adoptarà la forma jurídica de consorci i estarà integrat
inicialment per la Generalitat de Catalunya i la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Segon.- Aprovar els Estatuts de l’Instit ut Ramon Llull, que
consten en document annex a aquest conveni.
Qualsevol modificació que en el futur es pugui fer dels estatuts
de l’Institut es durà a terme a través del procediment que
preveuen els propis estatuts.
Tercer.- Aquest conveni s’estableix per temps indefinit. La seva
vigència començarà passats trenta dies de la seva comunicació
a les Corts Generals, d’acord amb el que preveuen l’article 27.1
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 17.1 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Coma prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en
dos exemplars i a un sol efecte, al lloc i en la data indicats a
l’encapçalament.
Per la Generalitat de Catalunya.
El president.

Article 3
3.1. L’Institut Ramon Llull gaudeix de plena capacitat jurídica
i d’obrar dins l’àmbit de les seves competències i finalitats.
3.2 En conseqüència, pot adquirir, posseir, reivindicar, gravar o
alienar tota classe de béns, formalitzar contractes, executar
obres, obligar-se, interposarrecursos iexercitartotes les accions
judicials i extrajudicials que preveuen les lleis.
Article 4
4.1. L’Institut Ramon Llull té la seva seu compartida entre la
ciutat de Barcelona i la ciutat de Palma.
4.2. Sens perjudici del que disposa el paràgraf anterior, els
òrgans de govern de l’Institut Ramon Llull es poden reunir en
qualsevol localitat del territori de les comunitats autònomes
consorciades.
4.3. L’Institut Ramon Llull tindrà les oficines principals, i, si
s'escau, les delegacions que correspongui, en els domicilis que
determinaran els seus òrgans de govern, dins o fora del territori
de les comunitats autònomes consorciades.
Article 5
5.1. L’Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció
exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa,
en especial la literària, en totes les seves modalitats, matèries i
mitjans d’expressió, així com la seva difusió i l'aprenentatge
fora del dominilingüístic respectant les aportacions de totes les
terres que la comparteixen. També s’ocupa, en coordinació amb
d’altres organismes, de la projecció exterior de la resta dels
aspectes culturals que són comuns a les comunitats autònomes
consorciades.
5.2. Per tal d’acomplir aquesta finalitat, s’ocupa de:

Per la comunitat autònoma de les Illes Balears.
El president.

a) Promoure l’ensenyament del català i de la literatura que
s’hi expressa a les universitats i altres centres d’estudis
superiors fora del domini lingüístic.

Projecte d’Estatuts de l’Institut Ramon Llull
Article 1
1.1. Es constitueix el consorci de l’Institut Ramon Llull, amb
personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, integrat
inicialment, amb caràcter voluntari, per les administracions de
la Generalitat de Catalunya i de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
1.2. S’hi poden integrar altres comunitats autònomes en què la
llengua catalana, en qualsevol de les seves modalitats, hi tingui
la consideració d’oficial o hi sigui reconeguda en tot el seu
territori o només en una part.
1.3. L’Institut Ramon Llull es regeix per aquests Estatuts, per la
normativa interna que els seus òrgans de govern aprovin iper la
resta de disposicions de l’ordenament jurídic que li siguin
aplicables.
Article 2
L’Institut Ramon Llull es constitueix per un temps indefinit.

b) Promoure aquests mateixos ensenyaments alpúblic adult
en general, sobretot en aquelles localitats en què l’existència de
comunitats provinents de les comunitats autònomes
consorciades o les relacions històriques, culturals o comercials
ho aconsellin.
c) Promoure la difusió del coneixement de la literatura que
s’expressa en la llengua pròpia de les comunitats autònomes
consorciades per mitjà del foment i el suport de traduccions a
les llengües més difoses del nostre entorn cultural, de les seves
edicions comercials i del suport publicitari adequat.
d) Promoure i donar suport a les societats de catalanística a
l’exterior, i l’elaboració i edició comercial d’estudis acadèmics
i de divulgació sobre la llengua i la literatura catalanes en
llengües estrangeres, així com la traducció al català d’estudis
sobre la literatura i la cultura catalanes i els estudis culturals
catalans realitzats per autors estrangers.
e) Promoure la projecció ext erior de les manifestacions
culturals produïdes a l’àmbit de les comunitats autònomes
con sorciades en coordinació amb d’altres organismes que
tinguin aquesta finalitat.
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5.3. Per a la realització de les seves activitats, l’Institut Ramon
Llull, per iniciativa pròpia o en colAlaboració amb tercers, pot:
a) Crear centres permanents i promoure i organitzar cursos
de català.
b) Organitzar les proves per a l’avaluació del coneixement
del català com a segona llengua per a l’obtenció dels certificats
oficials que determinin les comunitats autònomes consorciades,
i de la manera que elles mateixes determinin, així com
promoure la formació del professorat especialitzat en
l’ensenyament del català com a segona llengua, també d’acord
amb les comunitats autònomes consorciades.
c) Fomentar i realitzar accions que tinguin per finalitat la
difusió del català i de la literatura i cultura que s’hi expressen,
sobretot a través dels mitjans de comunicació internacionals
més significatius en el camp de la crítica i la difusió literària i
de l’audiovisual.
d) Promoure l'establiment de convenis i protocols de
colAlaboració amb universitats i d’altres institucions i empreses
públiques i privades.
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e) Els directors o directores generals responsables de la
Política Lingüística i de la Promoció Cultural i de la
Universitària de les comunitats autònomes consorciades.
f) Sis representants de l’Instituto Cervantes nomenats pel
seu òrgan de direcció.
g) Vint-i-una persones, en representació de les lletres, la
filologia i la cultura catalanes, que són nomenades de comú
acord pels governs de les comunitats autònomes consorciades
i l'organisme rector de l’Instituto Cervantes si és el cas, tenint
en compte les aportacions a la cultura comuna de totes les terres
del domini lingüístic. Els nomenaments són per a períodes de sis
anys renovables una sola vegada consecutiva. En el cas de
defunció o renúncia, la vocalia vacant es cobreix pel temps que
restava a la titular substituïda. A manca d’acord entre els
governs i, sis'escau, l’Instituto Cervantes, els nomenaments es
fan a parts iguals per cada govern i, si és el cas, per l’Instituto
Cervantes.
h) El director o directora de l’Institut Ramon Llull, que actua
de secretari o secretària.
Article 8

e) Participar en fires i exposicions de divulgació en matèria
de llengua.
5.4. L’Institut Ramon Llull procurarà mantenir relacions de
cooperació i colAlaboració estables amb l’Institut d’Estudis
Catalans i amb la Institució de les Lletres Catalanes, i també
amb l’Instituto Cervantes, adscrit al Ministeri d’Afers Exteriors
d’Espanya.
Article 6
Els òrgans de direcció de l'Institut Ramon Llull són:
a) El Patronat
b) El Consell de Direcció
c) La Direcció
Article 7
7.1. La presidència del Patronat correspon de manera rotatòria,
per períodes d’un any, al president de la Generalitat de
Catalunya, al president de les Illes Balears i als presidents de les
altres comunitats autònomes que en el futur s’integrin a
l’Institut.
7.2. Formen part del Patronat, a més dels presidents:
a) Els consellers o conselleres responsables de les àrees de
Cultura, Universitats i Relacions Institucionals dels governs de
les comunitats autònomes consorciades.
b) El president o la presidenta de l’Institut d’Estudis
Catalans.
c) Les persones titulars del rectorat de la Universitat de les
Illes Balears, de tres universitats de Catalunya elegides,
aquestes darreres, pel Consell Interuniversitari, i d’universitats
de les restants comunitats autònomes que s’incorporin a
l’Institut.
d) La persona titular del deganat de la Institució de les
Lletres Catalanes.

Correspon al Patronat, que es reuneix almenys una vegada
l’any al territori de la comunitat autònoma que n’ocupa la
presidència:
a) Conèixer i informar, abans de la seva aprovació, el
pressupost, els plans gen erals d’activitats, l’execució del
pressupost anterior i la memòria anual de l’Institut.
b) Proposar les prioritats d’actuació de l’Institut.
c) Proposar les actuacions concretes i l’adopció de les
mesures adequades per al compliment de les finalitats de
l’Institut.
d) Informar sobre les modificacions d’aquests Estatuts que
proposi el Consell de Direcció.
e) Aprovar la modificació d’aquests Estatuts i la
incorporació a l’Institut d’altres comunitats autònomes.
Article 9
9.1. La presidència del Consell de Direcció correspon, de
manera rotatòria i per períodes d’un any que coincideixen amb
els de la presidència del Patronat, a les persones titulars de les
conselleries responsables de Cultura dels governs de les
comunitats autònomes consorciades.
9.2. Formen part del Consell de Direcció, a més dels consellers
o conselleres de Cultura de les comunitats autònomes
consorciades:
a) Els directors o directores generals responsables de la
Política Lingüística, d'Universitats i de Promoció Cultural de les
comunitats autònomes consorciades.
b) Les persones titulars de la direcció de la Institució de les
Lletres Catalanes i del Consorci Català de Promoció Exterior de
la Cultura, del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana
i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears, i dels
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organismes corresponents de les restants comunitats autònomes
que s’incorporin a l’Institut.

director o directora de l’Institut o de la persona coordinadora
d'àrea.

c) La persona titular de la direcció de l’Instituto Cervantes
i dues persones de les que representen l’esmentat Instituto en el
Patronat.

Article 11

d) Amb veu, però sense vot, la persona titular de la direcció
de l’Institut, que actua de secretari o secretària, i les persones
responsables de la coordinació de les àrees d'activitat de
l'Institut.
Article 10
10.1. Correspon al Consell de Direcció, que es reuneix almenys
dos cops l’any en el territori de la comunitat autònoma que
n’ocupa la presidència:
a) Proposar al Patronat la modificació dels Estatuts, que ha
de ser ratificada pels governs de les comunitats autònomes
consorciades.
b) Proposar al Patronat la incorporació de nous membres a
l'Institut.

Correspon al president del Consell de Direcció:
a) Assumir l’alta representació de l’Institut.
b) Fixar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i
aixecar les reunions del Consell de Direcció.
c) Proposaralpresident del Patronat la convocatòria i l’ordre
del dia de les reunions del Patronat.
Article 12
12.1. El director o directora de l’Institut Ramon Llull és
nomenat pel Consell de Direcció a proposta conjunta de les
persones titulars de les conselleries responsables de Cultura dels
governs de les comunitats autònomes consorciades.
12.2. Correspon al director o directora:
a) Exercir la direcció de l’Institut i del seu personal.

c) Aprovar els pressupostos, la seva liquidació i el compte
de resultats, així com el pla anual d’actuació i la memòria
d’activitats.
d) Autoritzar, amb caràcter previ, qualsevol compromís que
impliquidespesa plurianualiles operacions de crèdit destinades
a cobrir necessitats de tresoreria d’acord amb els drets
reconeguts a l‘Institut Ramon Llull. Les altres operacions de
crèdit han de ser autoritzades prèviament pels governs de les
comunitats autònomes consorciades.
e) Aprovar, siescau, les tarifes o els preus dels serveis que
presti l’Institut Ramon Llull, les bases de les convocatòries
públiques de subvencions i ajuts i els convenis específics amb
empreses editores o de qualsevol altra mena, així com els
convenis de colAlaboració amb els governs de les comunitats
autòn omes consorciades, amb l’Instituto Cervantes, amb
l’Institut d’Estudis Catalans, la Institució de les Lletres
Catalanes i d’altres organismes semblants.

b) Elaborar la proposta i execució dels plans generals
d’actuació de l’Institut i dels acords del Patronat i del Consell
de Direcció.
c) Assumir la representació ordinària de l’Institut Ramon
Llull i les seves relacions externes de caràcter tècnic, tant a
l’àmbit nacional com a l’internacional.
d) Fer el seguiment i procurar la coordinació de l'activitat
dels organismes de les comunitats autònomes consorciades que
participen en la projecció exterior de la cultura pròpia.
e) Elaborar la memòria anual d’activitats i presentar al
Consell de Direcció les propostes d’avantprojecte del pressupost
i la seva liquidació.

f) Aprovar la plantilla del personal i les seves modificacions.

f) Ordenar, si s'escau, la publicació de les convocatòries
públiques de subvencions i les seves bases, iresoldre sobre les
solAlicituds que s’hi presentin d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries.

g) Nomenar i separar el director de l’Institut i, si escau, els
coordinadors responsables d’àrea o els responsables de centre,
i establir-ne les funcions.

g) Subscriure en nom de l'Institut Ramon Llull els contractes
i els convenis amb tercers, executar el pressupost i ordenar els
pagaments i les despeses d’acord amb la legislació vigent.

h) Disposar i alienar béns i drets de l’Institut Ramon Llull,
fer-ne transacció i acceptar herències i donacions.

h) Assumir la secretaria del Patronat i del Consell de
Direcció.

i) Vetllar per la consecució de les finalitats pròpies de
l’Institut Ramon Llull, així com per la creació del màxim
consens social i institucional favorable a la projecció exteriorde
la llengua catalana i la cultura que s’hi expressa.

12.3. El director o directora manté informades de l’activitat de
l’Institut les conselleries de les comunitats autònomes
consorciades integrades en el Consell de Direcció.
Article 13

10.2. Les activitats de l’Institut s'organitzen en les àrees de
lectorats i de promoció i les altres que acordi el Consell de
Direcció, el qual decideix, també, l’obertura de centres fora del
domini lingüístic, d’acord amb les previsions pressupostàries.
Cada una de les àrees d’activitat i cada un dels centres exteriors
es pot dotar d’un consell assessor específic a proposta del

13.1. Els recursos econòmics de l’Institut Ramon Llull són els
següents:
a) Les aportacions de les comunitats autònomes
consorciades.
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b) Les aportacions de l’Instituto Cervantes i de
Administració General de l’Estat espanyol.
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l’Institut Ramon Llull, fins i tot patrimonialment si és el cas, les
persones i les unitats que considerin necessàries per a dur a
terme les funcions que aquests Estatuts atorguen a l’Institut.

c) El rendiment de l’explotació del seu patrimoni.
Tercera
d) Els ingressos que obtingui per la prestació dels seus
serveis.
e) Les donacions i subvencions de qualsevol naturalesa.
f) Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les
lleis.

La participació de l'Instituto Cervantes als òrgans de govern
de l'Institut Ramon Llull que preveuen els articles 7 i 9 serà
efectiva en el moment en què s'hagi formalitzat la seva
colAlaboració, amb aportacions significatives, al consorci, cosa
que es determinarà per acord del Consell de Direcció.

13.2. El control financer de l’Institut serà exercit rotatòriament
per la Intervenció General d’una de les comunitats autònomes
consorciades.
3.10. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Article 14
L’Institut Ramon Llull s’ha de dotar de personal adequat per
atendre les seves necessitats de funcionament, que es regeixper
la legislació laboral i, si escau, per la normativa vigent en els
països on es faci la contractació.
La selecció del personal s’ha de fer d’acord amb els
principis de mèrit i capacitat i, llevat del personal directiu i de
confiança, mitjançant publicitat.

Ordre de Publicació
RGE núm. 4894/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a expedient HPM-2619. (Mesa de 5 de desembre del
2001).

Article 15

RGE núm. 4895/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a restriccions edificatòries d'acord amb la normativa
turística. (Mesa de 5 de desembre del 2001).

15.1. Qualsevol membre de l’Institut Ramon Llull, per acord del
Govern respectiu, pot decidir separar-se’n, però ha de notificarho al president delPatronat i als altres governs consorciats amb
una antelació mínima de sis mesos del final de l’exercici, sens
perjudici que sigui responsable del compliment de les
obligacions contretes pel que fa a l’exercici en curs o als
exercicis precedents.

RGE núm. 4896/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a grau de compliment de la ratio de metres quadrats
de zones ajardinades. (Mesa de 5 de desembre del 2001).

15.2. L’acord precedent comportarà la convocatòria del Patronat
per a informar-lo i escoltar-lo.

RGE núm. 4897/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a revocacions d'autoritzacions. (Mesa de 5 de
desembre del 2001).

Article 16
16.1. La dissolució de l'Institut Ramon Llull ha de ser aprovada
pel Consell de Direcció, amb l’informe previ del Patronat, i
ratificada pels òrgans de govern de cadascuna de les comunitats
autònomes consorciades.
16.2. Si se n’acorda la dissolució, el Consell de Direcció ha de
determinar la forma en què s’ha de procedir a la liquidació de
l’Institut.
Disposicions transitòries
Primera
El Patronat i el Consell de Direcció s’han de constituir en el
termini màxim de tres mesos comptats des de l’aprovació
d’aquests Estatuts.
Segona
En el termini de nou mesos comptats des de l’aprovació
d’aquests Estatuts, els governs de les comunitats autònomes
consorciades han d’aprovarles modificacions en les respectives
estructures orgàniques que siguin convenients per adscriure a

Palma, a 5 de desembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures ha adoptat la Conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears en relació a l'expedient HPM-2619,
autorització prèvia d'establiment d'allotjament turístic de dia 13
de maig del 1987, per garantir la vinculació dels solars 146 a
151 de la urbanització Badia de Palma (Cala Vinyes) a
l'establiment turístic construït en el solar 93 de la mateixa
urbanització?
Palma, a 26 de novembre del 2001.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.11. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qu ines mesures adopta la Conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears perquè els planejaments municipals
i els registres de la propietat recullin les restriccions
edificatòries que comporten les vinculacions de sòls a
establiments hotelers o d'allotjaments turístics d'acord amb la
normativa turística?
Palma, a 26 de novembre del 2001.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 dipu tat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la valoració de la Conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears respecte del grau de compliment
dels establiments turístics de mantenir una ratio de metres
quadrats per plaça en zones ajardinades, recreatives o semblants,
que han anat exigint les successives normatives turístiques per
edificis de nova planta o ampliacions d'ençà de l'assumpció de
competències en matèria turística?
Palma, a 26 de novembre del 2001.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes revocacions d'autoritzacions turístiques s'han dictat
per motiu d'una utilització dels solars afectats a l'explotació
distinta de la prevista en el projecte d'autorització?
Palma, a 26 de novembre del 2001.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Ordre de Publicació
RGE núm. 5087/01, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador
Cánoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a recursos hídrics. (Mesa de 5 de desembre del 2001).
RGE núm. 5088/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carretera
Palma-Manacor. (Mesa de 5 de desembre del 2001).
RGE núm. 5089/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inauguració de Son Llàtzer. (Mesa de 5 de desembre del 2001).
RGE núm. 5090/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Lluïsa
Dubón i Pretus, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
eliminació del material de risc. (Mesa de 5 de desembre del
2001).
RGE núm. 5092/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Ma
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de futur dels hospitals Joan March i General. (Mesa
de 5 de desembre del 2001).
RGE núm. 5093/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eliminació de línies de ferrocarril.(Mesa de 5 de desembre del
2001).
RGE núm. 5094/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crisi de
l'empresa Majórica. (Mesa de 5 de desembre del 2001).
RGE núm. 5095/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicitat
confusa realitzada pel Govern de les Illes Balears. (Mesa de 5
de desembre del 2001).
RGE núm. 5096/01, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló,del Grup Parlamentari Popular, relativa a visita a les
zones amb perill d'inundació. (Mesa de 5 de desembre del
2001).
RGE núm. 5097/01, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
d'emergència als torrents de les Illes Balears. (Mesa de 5 de
desembre del 2001).
RGE núm. 5098/01, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a absència
del conseller d'Educació i Cultura a la comissió de dijous dia
11 d'octubre. (Mesa de 5 de desembre del 2001).
RGE núm. 5099/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment del pont del Riuet de Portocristo. (Mesa de 5 de
desembre del 2001).
Palma, a 5 de desembre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Palma, a 4 de desembre del 2001.
La diputada:
Maria Lluïsa Dubón i Pretus.

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 a la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Com pensa el Govern de les Illes Balears gestionar els
recursos hídrics i, en concret, els aqüífers després de les
abundants plogudes d'aquest mes de novembre?
Palma, a 4 de desembre del 2001.
El diputat:
Salvador Cánoves i Rotger.

2955

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el projecte de futur que té la Conselleria de Sanitat
en relació als hospitals Joan March i General?
Palma, a 5 de desembre del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

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 conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ha plantejat el Govern de les Illes Balears la possibilitat que
la carretera de Palma a Manacor tengui la mateixa consideració
que la Via Parque al projecte Alacant-Cartagena i, per tant, sigui
inclosa en el finançament previst pel conveni de carreteres?

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiq ues eliminar el
ferrocarril de Palma a l'aeroport i el soterrament de la línia del
tren al carrer Jacint Verdaguer de Palma, per motius econòmics?

Palma, a 4 de desembre del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 29 de novembre del 2001.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 conseller de Presidència del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Ha rebut ja el Govern de les Illes Balears la invitació per
assistir a la inauguració de l'Hospital de Son Llàtzer, el proper
15 de desembre?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasign ant formula al conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Quina intervenció ha tengut i tendrà la Conselleria de
Treball davant la crisi de l'empresa Majórica?

Palma, a 4 de desembre del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 5 de desembre del 2001.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

H)

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

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

Com valora el Govern de les Illes Balears la reducció per
part del Ministeri d'Agricultura de les despeses per l'eliminació
del material de risc a causa de les vaques boges?

Pensa l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient que la
publicitat realitzada pel Govern de les Illes Balears en relació a
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la recollida selectiva dels envasos lleugers, llaunes, etc., és
confusa?

Per quin motiu la Conselleria de Medi Ambient obliga
l'Ajuntament de Manacor a mantenir l'actual pont del Riuet de
Portocristo?

Palma, a 4 de desembre del 2001.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

Palma, a 4 de desembre del 2001.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té previst la Sra. Consellera de Medi Ambient realitzar
alguna visita a les zones amb perill d'inundació a les Illes
Balears després de les tempestes del mes de novembre?

Ordre de Publicació
RGE núm. 4900/01, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a declaració del 2003 com a "Any
Francesc de Borja Moll". (Mesa de 5 de desembre del 2001).
Palma, a 5 de desembre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Palma, a 4 de desembre del 2001.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
S'ha decretat des de la Conselleria de Medi Ambient alguna
obra d'emergència als torrents de les Illes Balears?
Palma, a 4 de desembre del 2001.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Atès que en l’any 2003 s’acompleixen 100 anys del
naixement de Francesc de Borja Moll a Ciutadella de Menorca.
Atès que es tracta d’una efemèrides prou important com per
tenir-la en compte de manera especial.
Atès la dedicació de Francesc de Borja Moll a l’estudi i la
difusió de la llengua catalana i la riquesa de les seves varietats
dialectals.

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

Atesa la defensa de la unitat de la llengua catalana, que va
fer en moments de forta pressió segregacionista.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Atès el seu exemple de defensa de la nostra llengua en
èpoques històriques certament difícils.

Per quin motiu no va assistir l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura a la Comissió de Cultura, Educació i
Esports del passat dijous 11 d'octubre del 2001?

Atès que el seu exemple lingüístic pot ser particularment
encoratjador per renovar l’impuls necessari per fer normal l’ús
de la nostra llengua.

Palma, a 3 de desembre del 2001.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

Atesa la seva magna obra, reconeguda i lloada arreu.

Es presenta la següent proposició no de llei.

L)

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a declarar l’any 2003 com Any Francesc de Borja
Moll i a promoure, directament i en cooperació amb altres
institucions i entitats, el desenvolupament d’iniciatives
orientades a celebrar el centenari del naixement del filòleg, a fer
present la seva figura i la seva obra.

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 les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la creació d’una comissió que prepari,
planifiqui i realitzi el programa d’activitats pròpies de la

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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celebració i en la qual es cerqui la presència, com a mínim, dels
ajuntaments de Ciutadella de Menorca i de Palma i dels
Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.
Palma, a 27 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.
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Sense cap dubte, ens trobam davant un tema molt complex,
que no té una regulació fàcil. S’han de comptabilitzar els drets
dels menors amb el dret constitucional de la llibertat
d’expressió. No és fàcil determinar on són els límits d’allò que
és permissible. Els especialistes no sempre tenen opinions
coincidents en relació a la influència dels jocs violents sobre el
comportament dels infants. En qualsevol cas, la realitat d’un
fillet o filleta davant una vídeoconsola, jugant a exterminar i
torturar éssers humans no és la més adient per a la seva correcte
formació.
Es per això que des del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Ecologista presentam la següent proposició no de llei.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 49 37/01, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista relativa a efectes dels videojocs violents
sobre la població infantil,amb solAlicitud de tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 5 de desembre del
2001).
Palma, a 5 de desembre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez..

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a prendre mesures per limitar i/o impedir la influència
dels videojocs i joguines que enalteixin la violència,
l’agressivitat, la tortura, la violació dels drets humans, sobre els
menors, fent compatible la llibertat d’expressió i els drets dels
menors.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries en el mateix
sentit i en el marc de les pròpies competències, així com, davant
la proximitat d’una època de regals als menuts i menudes,
realitzi una campanya dirigida a sensibilitzar els majors sobre
la realitat d’aquests videojocs i joguines.
Palma, a 27 de novembre del 2001.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamen tari d'Esquerra Unida i Ecologista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
Actualment es pot trobar en el mercat, perfectament
accessible a la població infantil, un gran nombre de videojocs
que fomenten la violència, l’agressivitat, la tortura o els
components sexistes. Avui dia, a pesar de les diferents
normatives de protecció dels drets del menor, no n’hiha cap que
impedeixi, d’una manera eficaç, l’accés dels menors a aquests
tipus de joguines.Ni tan sols s’ha aconseguit que un etiquetatge
correcte avisi els pares del contingut del videojoc ni dels trams
d’edat per les que no és recomanable.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 3478/01, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a autoritzacions a
l'empresa ACASA. (BOPIB núm. 108 de 28 de setembre del
2001).
Els darrers sondatges autoritzats a ACASA són els següents:
A-469, Ca Na Mora, 23/4/85.
A-470, Crestaix, 23/4/85.
A-7743, Son Vila, 24/4/01.
A-7744, Son Vila, 24/4/01.
A-7745, Son Vila, 24/4/01.
A-7746, Son Vila, 24/4/01.

El Ple del Senat va aprovar, el mes de febrer de 1999, una
moció en la que s’instava el Govern central per “promoure
d’una manera decidida a l’àmbit de la Unió Europea una
normativa que limiti o prohibeix la comercialització i, en el seu
cas, la publicitat dels videojocs en els que s’enalteix la violència
o les conductes socialment censurables i de les joguines que
indueixen al maltractament o la tortura”. Aquesta moció fou
traslladada a les instàncies europees sense que, hores d’ara, hagi
tengut cap resultat pràctic.
La mateixa moció instava el Govern a propiciar un “acord
d’autocontrol sobre la limitació en la producció i venda
d’aquests jocs i joguines, amb la indústria i els establiments del
sector”, sense que es sàpiga que hi hagi hagut un resultat en el
propòsit.
D’altra banda, diversos parlaments autonòmics han aprovat
resolucions i mocions en el mateix sentit.

Palma, 26 de novembre del 2001.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 3479/01, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a autoritzacions de
nous pous a la finca de les Ufanes de Campanet. (BOPIB núm.
108 de 28 de setembre del 2001).
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Es van autoritzar dues perforacions (REF: A-7555 i A-7556)
a nom d'Alcúdia Marítima, SA, propietària de la finca.

No hi ha cap expedient finalitzat.
Palma, 26 de novembre del 2001.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Palma, 26 de novembre del 2001.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 3486/01, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a pous d'aigua a la
finca de les Ufanes de Campanet. (BOPIB núm. 108 de 28 de
setembre del 2001).
A part dels sondatges d'investigació, realitzats per l'Estat fa
més de vint anys, existeixen tres sondatges particulars (REF: A74555, A-7556 i AAS-5673) dels quals només el darrer té
autorització d'explotació, per un cabal d'1 l/s i un volum de
3.000 metres cúbics.

G)
A la Pregunta RGE núm. 3623/01, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'IBATUR al IV Programa Duathlon Internacional i al I
C ampionat de Tennis Veterans. (BOPIB núm. 10 9 d e 5
d'octubre del 2001).
L'import de l'ajuda donada per l'IBATUR l'any 2000 al IV
Programa Duathlon Internacional fou de 500.000 pessetes, i al
I Campionat de Tennis Veterans, fou d'1.000.000 de pessetes.
Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Palma, 26 de novembre del 2001.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Ordre de Publicació
H)
Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 3487/01, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a data dels
expedients de concessió de les extraccions a la finca de les
Ufanes. (BOPIB núm. 108 de 28 de setembre del 2001).
No s'ha atorgat cap concessió a la finca de les Ufanes.

A la Pregunta RGE núm. 3666/01, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Capó i Abrines, relativa a neteja del
torrent d'Aumadrà. (BOPIB núm. 110 d'11 d'octubre del 2001).
Dins de les actuacions programades per al manteniment del
torrent d'Aumadrà durant l'any 2001, només es troba un tram a
les rodalies de Son Carbonell entre els termes municipals de sa
Pobla i Muro i que ha estat executat entre els mesos de setembre
i octubre.

Palma, 26 de novembre del 2001.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Palma, 26 de novembre del 2001.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

E)
A la Pregunta RGE núm. 3488/01, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a expedients en
procés de tramitació de l'empresa ACASA. (BOPIB núm. 108
de 28 de setembre del 2001).

I)
A la Pregunta RGE núm. 3863/01, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a serveis
prestats pel Sr. Vicenç Tomàs. (BOPIB núm. 112 de 26
d'octubre del 2001).

Els expedients són els següents:
CAS - 851
CAS - 969
CAS - 970
CAS - 1089

S'Ubach (Par. 86)
Son Ventura
Crestaix (Parc. 94)
Gabellí (Paralitzat)

Palma, 26 de novembre del 2001.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3489/01, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a expedients
concedits a l'empresa ACASA. (BOPIB núm. 108 de 28 de
setembre del 2001).

El Dr. Vicenç Thomàs treballa per a la Conselleria de
Sanitat i Consum des del dia 27 de gener del 2000, en una plaça
d'alta direcció i amb una retribució anual de 6.515.498 pessetes.
Amb anterioritat a aquesta data, el Dr. Thomàs ha realitzat
diverses colAlaboracions per al Pla de salut amb la Conselleria
de Sanitat i Consum des del mes de novembre del 1999, sempre
amb el vistiplau del gerent d'Atenció Primària de l'INSALUD,
el Sr. Corcoll, on és titular d'una plaça de metge de família.
El Dr. Thomàs ha desenvolupat tasques vinculades al
programa de planificació de salut id'assessorament en qüestions
mèdiques. En particular ha dirigit l'elaboració del Pla de la sida,
ha dirigit l'enquesta de salut de les Illes Balears, ha participat en
l'elaboració del Pla de tabaquisme i ha participat en tasques per
a l'adaptació del Pla de salut. A més ha participat en el
desenvolupament d'activitats formatives, en la confecció de
campanyes i en assessorament en qüestions d'informació
sanitària i publicacions tècniques.
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Palma, 20 de novembre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 3864/01, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a serveis
prestats pel Sr. Miquel Amengual. (BOPIB núm. 112 de 26
d'octubre del 2001).
El Sr. Miquel Amengual ostenta des del febrer del 2001 la
responsabilitat de coordinador autonòmic de drogues, o
comisionado de drogas, segons terminologia del Ministeri
d'Interior, Plan nacional de drogas.
La seva designació va permetre acabar amb la situació
atípica i excepcional del fet que aquesta responsabilitat fos
assumida directament peldirectorgeneral de Sanitat. A totes les
comunitats autònomes existeix una persona que exerceix
aquestes funcions.
El Sr. Amengual està contractat pel Servei Balear de la
Salut, en plaça directiva per la qual percep 7.019.839 pessetes
l'any 2001.
Les seves funcions consisteixen en dirigir allò que preveu la
Estrategia nacional sobre drogas 2000-2008. Les seves
responsabilitats són les que ja figuren a l'esborrany de la Llei de
drogues.
Són funcions del coordinador sobre drogues ("comissionat
per a les drogues") de les Illes Balears:
1. Disseny i elaboració del Pla sobre drogues.
2. Planificació, coordinació i desenvolupament del sistema
públic d'assistència als drogodependents.
3. Coordinació i supervisió de l'oferta privada de prevenció,
assistència i reinserció de drogodependents.
4. Promoció d'activitats que incideixin en la prevenció de les
drogodependències, establint vies fluides de colAlaboració amb
els dispositius assistencials i de salut pública.
5. Estudi, anàlisi i sistematització de tota la informació que
sobre drogodependències en els seus diferents aspectes es
generin dins la comunitat autònoma de les Illes Balears.
6. Subministrar al sistema estatal la informació sobre
drogodependències en la comunitat autònoma de les Illes
Balears, així com la promoció d'investigacions sobre la matèria.
7. Coordinar l'Observatori sobre drogues a les Illes Balears.
8. Promoció davant els organismes competents de les
disposicions normatives adients en matèria de
drogodependències.
9. Participar en els òrgans de coordinació prevists en aquesta llei
o en altres que es puguin determinar, i de manera específica
assegurar la coordinació interdepartamental del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de
drogodependències.
10. Proposar l'elaboració i la signatura de convenis amb
institucions públiques i privades en matèria de prevenció,
tractament i reinserció dels drogodependents.
11. Assessorament i informació a tots els ciutadans i a totes les
institucions en matèria de drogodependències, dins l'àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
12. Creació, manteniment i gestió d'un fons documental públic
en matèria de drogodependències.
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13. Coordinació i, si fos el cas, disseny i execució de programes
de prevenció de les drogodependències.
14. Posada en marxa dels mecanismes afavoridors de la
integració social dels drogodependents, preferentment a les
àrees de formació i ocupació laboral.
15. La representació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en tots aquells esdeveniments i fòrums significatius en
matèria de lluita contra les drogodependències. Prestarà la seva
colAlaboració com a membre de les comissions pertinents, bé
com a executor, bé com a informador dels acords adoptats.
16. Planificació, coordinació i desenvolupament dels
corresponents sistemes d'atenció a altres addiccions, comara la
ludopatia.
Palma, 20 de novembre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 3865/01, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractació de la Sra. Maria Àngels Pujols. (BOPIB núm. 112
de 26 d'octubre del 2001).
La Sra. Pujol va prestar els següents serveis: un contracte
menor com a tècnica per preparar el qüestionari de l'enquesta de
salut, explotació de dades i suport estadístic, per valor
d'1.600.000 pessetes l'any 2000. Un contracte menor per formar
i donar suport en mètodes estadístics a personal de la Direcció
General de Sanitat per valor d'1.600.000 pessetes. L'any 2001 ha
realitzat un contracte menor per valor d'1.600.000 pessetes per
formar i assessorar en mètodes estadístics. Aq uestes tres
contractacions es realitzen a l'empara de l'article 56 en relació
a l'article 201 de la Llei de contractes de les administracions
públiques, RDL 2/2000, de 16 de juny.
És adjudicatària d'un contracte de consultoria i assistència,
adjudicat mitjançant procediment negociat al qual s'havien
convidat tres empreses consultores amb reconegut prestigi. El
contracte formalitzat és per valor de 3.800.000, i obliga a
realitzar les tasques que s'encomanin dins l'àmbit de la
planificació i ordenació, a més de l'explotació de les dades de
l'enquesta de salut. Aquest contracte es realitzà a l'empara de
l'article 210 h) de l'esmentat RDL 2/2000, de 16 de juny, i de
conformitat amb la proposta tècnica de la Direcció General de
Sanitat.
Les quantitats percebudes són les que fixen els respectius
contractes, i ha realitzat les funcions per a les quals es va
necessitar la seva contractació.
La tasca de la Sra. Pujol ha estat preferentment relacionada
amb:
- L'enquesta de salut.
- Formació i assessoraments estadístics necessaris per a
l'explotació de dades obtingudes dels distints programes
preventius.
- Contribució al desenvolupament del sistema d'informació.
- Tasques de planificació: Pla de la sida, Pla de tabaquisme.
Palma, 20 de novembre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.
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Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 3866/01, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
subvencions atorgades per la Conselleria de Sanitat. (BOPIB
núm. 112 de 26 d'octubre del 2001).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
Palma, 23 de novembre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació

L'inici de l'aplicació de les enquestes de salut, amb caràcter
periòdic, començà els anys cinquanta. La primera enquesta
realitzada a Espanya fou l'any 1987 pel Ministeri de Sanitat,
amb edicions posteriors els anys 1993, 1995 i 1997. El mateix
ministeri n'ha començat una enguany amb un pressupost inicial
de 90 milions.Moltes comunitats autònomes també han realitzat
més d'una enquesta de salut: Catalunya, Andalusia, Navarra,
Canàries, País Basc i la Comunitat Valenciana. En aquests
moments tenim contactes amb els grups que realitzen les
enquestes a Madrid, Astúries, Castella-Lleó i Aragó. El mateix
ministeri ha convocat un grup de treball per coordinar les
tasques de les distintes enquestes.
La morbiditat és diferent en funció dels grups d'edat, del
gènere i de les diferents variables socioeconòmiques, com són
elnivell d'instrucció, l'ocupació, els ingressos econòmics,l'estat
civil, les característiques de l'habitatge, el lloc de residència o
d'altres susceptibles d'estudi.

M)
A la Pregunta RGE núm. 3867/01, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a enquesta
de salut entre ciutadans de les Illes Balears. (BOPIB núm. 112
de 26 d'octubre del 2001).
Efectivament, d'acord amb el que ha manifestat l'Hble. Sra.
Consellera en diverses compareixences, la conselleria ha
confeccionat un qüestionari per realitzar la primera enquesta de
salut entre els ciutadans de les Illes Balears.
En relació als costos, el treball previ d'anàlisi d'altres
enquestes de salut, l'elaboració del qüestionari i els grups de
treball per discutir-ne els continguts, foren realitzats per
personal adscrit a la conselleria, per la qual cosa no s'ha realitzat
cap treball analític per imputar costos de l'enquesta en aquests
apartats.
El treball de camp realitzat a finals del 2000 i principis del
2001 va ser encarregat a la UIB, mitjançant un conveni que els
responsabilitzava d'administrar el qüestionari a les persones
seleccionades a cadascuna de les Illes, de la introducció
informàtica i l'enregistrament òptic de les dades i de la
preparació de fitxers SPSS i Excel. El cost de realitzar 1.927
entrevistes i de processar més de 500 ítems per enquesta, ha
estat de 7 milions de pessetes (42.092 euros)
El treball de processament de les dades, anàlisi, validació i
explotació s'ha realitzat per part de tècnics i personal
administratiu que treballen a la conselleria, per la qual cosa
tampoc no s'ha diferenciat el temps i l'esforç aplicable a
l'enquesta, tret d'una tècnica contractada per la conselleria (Sra.
M. A. Pujols), que ha dut a terme la tasca d'explotació i anàlisi
de l'enquesta de salut de les Illes Balears per un import total de
3.975.000 pessetes a data d'avui.
Així mateix la preparació de la publicació que properament
s'editarà s'ha fet en el si de la pròpia conselleria.
L'objectiu global d'una enquesta de salut és millorar el
coneixement sobre l'estat de salut de la població i, més
específicament, per fer una aproximació a les desigualtats e n
salut, per conèixer la distribució i el maneig dels problemes de
salut segons la percepció de cada persona amb especial atenció
als estats de cronicitat i a la incapacitat causada, i per
determinar la situació dels determinants de salut lligats als estils
de vida dels ciutadans.

Les enquestes de salut formen part del diagnòstic de salut de
la població, i aporten informació de la salut de les persones.
Dins les seves aplicacions està: obtenir dades de les persones
que no acudeixen al sistema sanitari; ajudar a la definició de les
prioritats en el conjunt dels problemes de salut, ja que els
problemes percebuts més prevalents són diferents dels que
motiven consultes, produeixen hospitalitzacions o condueixen
a la mort; identificar les poblacions de risc; relacionar alguns
hàbits de vida que duen risc amb la salut de la població i amb
les seves característiques demogràfiques.
L'enquesta de salut de les Illes Balears (ESIB) de 2001
aporta informació que no es pot obtenir per altres fonts i que
complementa aquella de què ja disposam en altres fonts
d'informació. Així, ens aproxima al coneixement dels hàbits i
estils de vida de la població, del seu estat de salut, les
discapacitats i les restriccions d'activitat, la utilització dels
serveis sanitaris i l'opinió i satis facció que té el ciutadà del
funcionament dels seus serveis. Igualment, ens recull els
aspectes específics dels més joves (alimentació, vacunes, etc.)
També és un instrument molt valuós per identificar desigualtats
pel que fa a salut en els diferents grups de població (per illes,
socieconòmiques, demogràfiques, etc.)
L'enquesta és un instrument, no un fi en ella mateixa, i per
això la pròpia conselleria està ja utilitzant les dades preliminars,
juntament amb altres fonts d'informació, per analitzar la situació
de salut de les Illes i utilitzar-la com element planificador en el
moment en què es reben les transferències.
Elgrup tècnic que hi treballa recomana una segona enquesta
en el període de 3, 4 anys per analitzar els canvis.
L'enquesta i totes les bases de dades es posen a l'abast
d'investigadors i d'entitats científiques i de l'administració, ja
que se'n poden treure moltes explotacions que, en la general, no
tenen interès.
Palma, 20 de novembre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 3963/01, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Ma Castillo i Ferrer, relativa a bosses de
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sang procedents de la Península. (BOPIB núm. 115 de 7 de
novembre del 2001).

un pla amb els seus objectius operatius,de la seva avaluació i de
les entitats relacionades amb els objectius.

La quantitat de bosses de sang que s'han dut de la Península
a les Illes Balears durant els anys 1998, 1999, 2000 i 2001, són
les següents:

El Pla de la sida a les Illes Balears 2001-2004 fou aprovat
pel Consell de Govern de les Illes Balears a la seva sessió de dia
18 de maig del 2001.

Any 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Any 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Any 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824
Any 2001 (fins al novembre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.473

Palma, 23 de novembre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació

Davant aquests fets es pot assenyalar que globalment:
Q)
- És un fet generalitzat a nivell mundial que les noves
exigències de seguretat i qualitat de la sang per part de les
societats avançades comporten una progressiva disminució de
l'oferta en donants i donacions (conductes de risc sexual,
pearcings, tatuatges, estades a Anglaterra, etc.) per les qüestions
de Sida, hepatitis C, C. Creutzeld Jacobs, malària, etc.
- També s'ha de dir que la demanda de sang és cada any
major a causa dels augments en qualitat de vida id'esperança de
vida, en elconjunt de les societats avançades (noves teràpies per
al càncer i quirúrgiques, trasplantaments d'òrgans, major
nombre d'hospitals, augment de població, etc.)
Palma, 28 de novembre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 3964/01, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a estudis
externs per a l'elaboració del Projecte de llei de drogues.
(BOPIB núm. 115 de 7 de novembre del 2001).
La Conselleria de Sanitat i Consum ha contractat
l'assessorament de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que
ha realitzat els següents estudis i gestions:
- Disseny del procés d'elaboració de la llei.
- Estudi comparat de la legislació de les diferents comunitats
autònomes sobre la matèria.
- Estudi comparat de la legislació europea sobre la matèria.
- Proposta de continguts del Projecte de llei de les Illes Balears
sobre drogodependències i altres trastorns addictius.

A la Pregunta RGE núm. 3966/01, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa al Pla de
salut. (BOPIB núm. 115 de 7 de novembre del 2001).
El Pla de salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(1999-2004) fou aprovat l'any 1999 per l'anterior govern del PP.
Per tant, el Pla de salut està aprovat i és vigent.
Actualment, la Conselleria de Sanitat i Consum està
treballant en una reorientació del pla dirigida a millorar la salut
colAlectiva amb intervencions sobre els determinants de salut.
Probablement els criteris d'inclusió seran segons patologies per
impacte i les possibilitats d'actuació (efectivitat). S'establiran
criteris de priorització i l'abordatge de la planificació per àrea:
- Impacte epidemiològic de mortalitat i de morbilitat.
- Factors de risc.
- Impacte social i econòmic.
- Intervencions assistencials. Necessitats.
- Prioritats i recomanacions.
Les propostes tindran fins, objectius estratègics, objectius
d'intervenció, indicadors de seguiment.
1. Malalties cardiovasculars:cardiopatia isquèmica. Hipertensió
arterial. Hiperlipidèmia. Tabac. Diabetis.
2. Càncer.
3. Malalties infeccioses: Infecció VIH/sida, tuberculosi.
4. Accidents i violència.
5. Malalties neurològiques. Parkinson. Demències.
6. Trastorns mentals o salut mental.
7. Malalties cerebrovasculars.
8. Infància iadolescència. Metabolopaties congènites, detecció
precoç de l'hipoacúsia congènita, vacunacions. Embaràs no
desitjat o en l'adolescència (problema IVE).
9. Salut bucodental.

Palma, 23 de novembre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Palma, 23 de novembre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

P)
A la Pregunta RGE núm. 3965/01, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa al Pla de
la sida. (BOPIB núm. 115 de 7 de novembre del 2001).
Des de l'inici de la legislatura la Conselleria de Sanitat i
Consum ha treballat en la redacció d'un nou pla de la sida a les
Illes Balears per mitjà d'una estratègia participativa amb tots els
sectors professionals,socials i d'afectats i amb la intenció de fer

R)
A la Pregunta RGE núm. 3967/01, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa al
Projecte de llei de drogues. (BOPIB núm. 115 de 7 de
novembre del 2001).
La Conselleria de Sanitat i Consum té la intenció de
presentar el Projecte de llei de les Illes Balears sobre

2962

BOPIB núm. 121 - 7 de desembre del 2001

drogodependències i altres trastorns addictius al Parlament de
les Illes Balears dins aquesta legislatura.

Balears,adjudicada a Mediterránea Internacional de Publicidad,
de 19 de maig del 2000, la Conselleria de Presidència efectuà
una despesa de 39.989.800 pessetes.

Hem elaborat un esborrany a partir de la legislació europea
i autonòmica i recollint els suggeriments de les conselleries
implicades, els consells insulars, els ajuntaments de més de
20.000 habitants, la FELIB i d'altres administracions.
Els tècnics de la conselleria han corregit aquest primer
esborrany il'han enviat a les institucions i entitats més afectades
per a la seva revisió. Hem convocat dues reunions de treball per
recollir nous suggeriments. ParalAlelament hem iniciat el tràmit
d'audiència.
Tot aquest procés de revisió podrà estar acabat a finals de
novembre.
Finalment, presentarem el text consensuat al Consell de
Govern i posteriorment li donarem entrada en el Parlament.
Palma, 23 de novembre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Palma, 26 de novembre del 2001.
El director general de Comunicació:
Jordi Bayona i Llopis.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 3977/01, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Mª González i Ortea, relativa a despeses de
publicitat efectuades per la Conselleria de Presidència durant
l'any 2001. (BOPIB núm. 115 de 7 de novembre del 2001).
La despesa del 2001, fins a 31 d'octubre, per anuncis
generals i oficials, ha estat de 133.130 pessetes. L'adjudicatari
ha estat Mediterránea Internacional de Publicidad.
La despesa per la campanya de publicitat sobre la gestió del
Govern de les Illes Balears en els dos darrers anys, adjudicada
a Clave de Publicidad SA, de 10 de maig del 2001, ha estat de
150.000.000 pessetes.
Palma, 26 de novembre del 2001.
El director general de Comunicació:
Jordi Bayona i Llopis.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 3968/01, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, relativa a ubicació de
l'Institut de Salut Laboral. (BOPIB núm. 115 de 7 de novembre
del 2001).

Ordre de Publicació
V)

La Conselleria de Treball i Formació, juntament amb la
Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Presidència
i en estreta colAlaboració amb la Conselleria de Funció Pública,
ha decidit la rehabilitació de les antigues cuines del recinte de
l'Hospital Psiquiàtric com a ubicació definitiva de l'Institut de
Salut Laboral, lloc que compartirà amb el Servei de Prevenció
de la comunitat autònoma.
Aquesta decisió respon a la política de rehabilitació del
patrimoni que du a terme el Govern de les Illes Balears.
Palma, 26 de novembre del 2001.
El conseller de Treball i Formació:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Pregunta RGE núm. 3980/01, presentada per l'Hble.
Sr. José María González i Ortea, relativa a despeses de
publicitat efectuades per la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts durant l'any 2000. (BOPIB núm. 115 de 7 de
novembre del 2001).
Concepte: Campanya pressuposts 2000 (anualitat 2000).
Adjudicatari: Clave de Publicidad, SA. Data: 27/01/00. Import:
14.362.737 pessetes.
Concepte: Anuncis classificats sobre transmissions
patrimonials (Trueque). Adjudicatari: Clave de Publicidad, SA.
Data: 24/01/00. Import: 1.269.968 pessetes.

T)

Concepte: Anuncis classificats sobre transmissions
patrimonials(Última Hora). Adjudicatari: La Moderna,
organización y dirección, SL. Data: 24/01/00. Import: 1.997.520
pessetes.

A la Pregunta RGE núm. 3976/01, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Mª González i Ortea, relativa a despeses de
publicitat efectuades per la Conselleria de Presidència durant
l'any 2000. (BOPIB núm. 115 de 7 de novembre del 2001).

Concepte: Anuncis classificats sobre transmissions
patrimonials (El Día del Mundo). Adjudicatari: Quid Gràfic,
SL. Data: 24/01/00. Import: 1.194.800 pessetes.

La despesa del 2000 per anuncis generals i oficials va ser de
3.267.283 pessetes. L'adjudicatari fou Mediterránea
Internacional de Publicidad.

Concepte: Anuncis classificats sobre transmissions
patrimonials (Diario de Mallorca). Adjudicatari: Base de
Disseny, SL. Data: 24/01/00. Import: 1.985.920 pessetes.

La despesa del 2000 per anuncis relatius a la campanya de
publicitat sobre la gestió del Govern de les Illes Balears,
adjudicada a Illa de Publicitat i Màrqueting, SL, de 26 de maig
del 2000, va ser de 84.970.000 pessetes.

Concepte: Anuncis descomptes transports mercaderies.
Adjudicatari: Illa de Publicitat, SL. Data: 04/02/00. Import:
997.020 pessetes.

Ordre de Publicació

Pel servei de creativitat, realització i producció d'una
campanya de publicitat sobre la gestió del Govern de les Illes

Concepte: Campanya ràdio REB. Adjudicatari: Illa de
Publicitat, SL. Data: 04/02/00. Import: 804.402 pessetes.
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Concepte: Campanya pressuposts 2001 (anualitat 2000).
Adjudicatari: Nimbus Publicitat, SA. Data: 20/12/00. Import:
2.842.000 pessetes.
Palma, 22 de novembre del 2001.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 3981/01, presentada per l'Hble.
Sr. José María González i Ortea, relativa a despeses de
publicitat efectuades per la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts durant l'any 2 0 0 1 . (BOPIB núm. 115 de 7 de
novembre del 2001).
Concepte: Campanya pressuposts 2001 (anualitat 2001).
Adjudicatari: Nimbus Publicitat, SA. Data: 20/12/00. Import:
16.946.613 pessetes.
Palma, 22 de novembre del 2001.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 3998/01, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Mª González i Ortea, relativa a despeses de
publicitat efectuades per la Conselleria de Treball i Formació
durant l'any 2000. (BOPIB núm. 115 de 7 de novembre del
2001).
Són les que figuren a les partides pressupostàries i amb els
imports següents:
* G/315101/22602/0000 amb un pagament realitzat de
1.162.936 pessetes.
* G/315201/22602/0000: 965.120 pessetes.
* G/315202/22602/0000: 21.572.914 pessetes.
Palma, 26 de novembre del 2001.
El conseller de Treball i Formació:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 3999/01, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Mª González i Ortea, relativa a despeses de
publicitat efectuades per la Conselleria de Treball i Formació
durant l'any 2001. (BOPIB núm. 115 de 7 de novembre del
2001).
Són les que figuren a les partides pressupostàries i amb els
imports següents:
* G/315A01/22602/0000 amb un crèdit definitiu de 3.300.000
pessetes.
* G/322B01/22602/0000: 1.000.000 pessetes.
* G/315B01/22602/0000: 27.000.000 pessetes.
Palma, 26 de novembre del 2001.
El conseller de Treball i Formació:
Eberhard Grosske i Fiol.
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Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 4000/01, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Mª González i Ortea, relativa a personal
contractat per la Conselleria de Presidència durant l'any 2001.
(BOPIB núm. 115 de 7 de novembre del 2001).
La relació de les contractacions laborals efectuades per
aquesta conselleria durant l'any 2001 fins al 24 d'octubre, són
les següents (s'hi esmenten el nom i llinatges, l'inici,
l'acabament, el tipus de contracte, la remuneració i la forma de
selecció; cal tenir en compte que les remuneracions que es
detallen són les retribucions mensuals brutes):
Patricia Dueñas Jollard
01/01/01
31/12/01
Per obra o servei determinat
265.234 pessetes
Oferta genèrica a l'INEM
Sara I. Peregrin Contreras
01/01/01
15/02/01
Eventual
206.251 pessetes
Borsí de laborals
Antonia Seguí Jaume
01/01/01
30/04/01
Eventual
227.546 pessetes
Borsí de laborals
Miquela Grimalt Vigo
18/01/01
05/11/01
Per obra o servei determinat
265.234 pessetes
Oferta genèrica a l'INEM
Silvia A. Huguet de Santiago
01/01/01
26/04/01
Per obra o servei determinat
161.206 pessetes
Borsí de laborals
Ana Noguera Guell
01/03/01
18/02/02
Per obra o servei determinat
240.551 pessetes
Oferta genèrica a l'INEM
Aina M. Jaume Roig
16/03/01
15/03/02
Per obra o servei determinat
240.551 pessetes
Oferta genèrica a l'INEM
M. Jesús Alorda Escalas
01/04/01
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30/09/01
Eventual
161.206 pessetes
Borsí de laborals
Rosario Mateas Castañer
01/04/01
30/04/01
Per obra o servei determinat
203.155 pessetes
Nominatiu per raons d'urgència.
Rosario Mateas Castañer
07/05/01
31/12/01
Per obra o servei determinat
213.518 pessetes
Borsí de laborals
José M. Porcel Bonet
16/05/01
15/12/01
Eventual
154.191 pessetes
Borsí de laborals
Antonia Martí Campaner
01/07/01
30/09/01
Eventual
171.569 pessetes
Borsí de laborals
Gabriel Bennassar Rosselló
01/07/01
31/08/01
Eventual
171.569 pessetes
Borsí de laborals
Javier Cortes Femenia
16/07/01
15/08/01
Eventual
171.569 pessetes
Nominatiu per raons d'urgència
Vicenta Vila Vivas
10/08/01
10/10/01
Eventual
265.234 pessetes
Nominatiu per raons d'urgència
M. de Lluch Barceló Arroyo
16/08/01
31/12/01
Per obra o servei determinat
265.234 pessetes
Oferta genèrica a l'INEM
Adriana Riba Civil
16/08/01
31/12/01
Per obra o servei determinat
265.234 pessetes
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Oferta genèrica a l'INEM
Ulfert Engels
20/08/01
19/09/01
Eventual
200.844 pessetes
Nominatiu per raons d'urgència
Sara I. Peregrin Contreras
20/08/01
31/12/01
Eventual
206.251 pessetes
Borsí de laborals
Margarita Torres Pastor
20/08/01
31/12/01
Eventual
281.455 pessetes
Nominatiu `per raons d'urgència.
Palma, 21 de novembre del 2001.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 4002/01, presentada per l'Hble.
Sr. José María González i Ortea,relativa a personal contractat
per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts durant l'any 2001.
(BOPIB núm. 115 de 7 de novembre del 2001).
Nom: Juan Siquier Aguiló. Tipus de contracte: Foment
ocupació minusvàlids. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/1/01 fins 15/6/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.
Nom: José Manuel Sánchez del Moral. Tipus de contracte:
Foment ocupació minusvàlids. Categoria: Auxiliar
administratiu. Remuneració: segons conveni. Durada: 16/9/01
fins 15/9/02. Forma de selecció: A través de l'INEM.
Nom: Andreu Bujosa Garí. Tipus de contracte: Foment
ocupació minusvàlids. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 6/9/01 fins 15/9/02.
Forma de selecció: A través de l'INEM.
Nom: Margarita Cuart Oliver. Tipus de contracte: Foment
ocupació minusvàlids. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/7/01 fins 30/6/02.
Forma de selecció: A través de l'INEM.
Nom: Maribel Vicens Marín. Tipus de contracte: Eventual
6 mesos. Categoria: Auxiliar administratiu. Remuneració:
segons conveni. Durada: 1/7/01. Forma de selecció: relació
prèvia.
Nom: Eva Maria García Alarcón . Tipus de contracte: Obra
o servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/6/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.
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Nom: Lidia Monzonis Navarro. Tipus de contracte: Obra o
servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/6/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.

Nom: J. María Sánchez del Moral. Tipus de contracte: Obra
o servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/6/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.

Nom: Fernanda García Alarcón. Tipus de contracte: Obra o
servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/6/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.

Nom: María Concepción Martínez Blasco. Tipus de
contracte: Obra o servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar
administratiu. Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01
fins 30/6/01. Forma de selecció: A través de l'INEM.

Nom: Miguel García Llorente. Tipus de contracte: Obra o
servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/6/01.
Forma de selecció: Relació prèvia.

Nom: María Concepción Aguiló Sunyer. Tipus de contracte:
Obra o servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/6/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.

Nom: Maria Ángeles Vega Riera. Tipus de contracte: Obra
o servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar adminis t ratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/6/01.
Forma de selecció: Relació prèvia.

Nom: Ana María Mulet García. Tipus de contracte: Obra o
servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/6/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.

Nom: Agustín Barreiros Novoa. Tipus de contracte: Obra o
servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/6/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.
Nom: J. Diego García Salom. Tipus de contracte: Obra o
servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/6/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.
Nom: Margarita Alcina Sans. Tipus de contracte: Obra o
servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 15/5/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.
Nom: Maria Crespí Casas. Tipus de contracte: Obra o servei
Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu. Remuneració:
segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/5/01. Forma de selecció:
A través de l'INEM.

Palma, 22 de novembre del 2001.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 4016/01, presentada per l'Hble.
Sr. José María González i Ortea, relativa a despeses en
inversionsimmaterials efectuades per la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts durant l'any 2000. (BOPIB núm. 115 de 7 de
novembre del 2001).
Anàlisi de l'evolució turística de la CAIB durant l'any 1999,
1.713.279 pessetes.
Anàlisi de l'evolució macroeconòmica de les Illes Balears,
anys 1999-2000, 5.568.000 pessetes.
Campanya Renda Àgil 2000, 122.674.122 pessetes.

Nom: Maria Manresa Mojer. Tipus de contracte: Obra o
servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/6/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.
Nom: Ana María Fernández Martín. Tipus de contracte:
Obra o servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/6/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.
Nom: Meritxell Sanuy Aguilar. Tipus de contracte: Obra o
servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 28/5/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.
Nom: Margarita Teruel Valenciano. Tipus de contracte:
Obra o servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/6/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.
Nom: Ruth del Cerro Capó. Tipus de contracte: Obra o
servei Renda 2000. Categoria: Auxiliar administratiu.
Remuneració: segons conveni. Durada: 1/5/01 fins 30/6/01.
Forma de selecció: A través de l'INEM.

Pla de qualitat, 8.260.212 pessetes.
Desenvolupament i implantació del sistema de gestió de la
taxa fiscal del joc, 10.472.600 pessetes.
Total: 150.298.213 pessetes.
Palma, 22 de novembre del 2001.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 4017/01, presentada per l'Hble.
Sr. José María González i Ortea, relativa a despeses en
inversionsimmaterials efectuades per la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts durant l'any 2001. (BOPIB núm. 115 de 7 de
novembre del 2001).
Anàlisid'evolució macroeconòmica de les Illes Balears anys
2001-2002, 5.568.000 pessetes.
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Càlcul i anàlisi del nombre de passatgers arribats a les Illes
Balears durant els anys 2000 i 2001, atès el motiu de la seva
vinguda, 1.610.000 pessetes.
Campanya Renda Àgil 2001, 123.445.477 pessetes.
Total: 130.623.477 pessetes.
Palma, 22 de novembre del 2001.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 4038/01, presentada per l'Hble.
Sr. José María González i Ortea, relativa a assistències
tècniques (estudis, treballs tècnics, projectes, etc.)
encarregades per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
durant l'any 2000. (BOPIB núm. 115 de 7 de novembre del
2001).
Relació d'adjudicataris, imports iobjectes de les assistències,
i termini d'execució de cada una.
SDI Sistemes Documentals. 1.744.480. Digit alització
documents recaptació tributs 1999. Un mes.
Francisco Cara Micucci. 1.931.406. Adaptació funcional
sistema Mares. Sis mesos.
Pedro Ruiz Porres. 2.000.000. Coeficient, gerència cadastres
municipis. Cinc mesos.
Sònia Torrent Marquès. 2.000.000. Traducció i adaptació
impresos sistema Mares. Cinc mesos.
Rosario Bestard. 2.000.000. Co mprovació comptable béns
inclosos herències. Quatre mesos.
José María Carreras. 2.000.000. Estudi repercussió sentència
T.C. Llei 12/91. Cinc mesos.
Jaime Crespí Matas. 799.588. Import 2001, auditoria
organisme pagador. Dos mesos.
Consultor Adm. Públicas. 950.000. Import 2001, estudi
REB. Vuit mesos.
Jaime Crespí Matas. 1.998.970. Control FSE, Objectiu 3,
programa 2001. Cinc mesos.
La Telaraña Informática. 638.000. Versió espanyol pàgina
web cita prèvia Renda Àgil. Un mes.
Gadeso. 1.770.000. Propostes operatives EivissaFormentera. Set mesos.
G.G. Medios de Comunicación. 1.000.000. Pla de
participació i comunicació REB. Sis mesos.
Bitel, SA. 673.820. Suport Gestió campanya Renda Àgil.
Dos mesos.
Nex Assistance, SL. 980.200. Estudi avaluació de risc de la
conselleria. Sis mesos.
Alejandro Valdivia. 1.600.000. Suport a l'anàlisi conjuntura
econòmica. Cinc mesos.
Pedro Antonio Ruiz. 2.000.000. Estudi adequació coef.
cadas. autoliquidació suce/donac. Quatre mesos.
Sònia Torrent Marquès. 2.000.000. Traducció català
documents euro. Cinc mesos.
Jaime Crespí Matas. 1.998.970. Aud. programa operatiu
Objectiu 5B, 1994-1999. Cinc mesos.
Soporte Informático Balear. 1.000.000. Transcripció dades
de notaries/S. infor.. Un mes.
Audit Balear. 1.836.990. Auditoria comptes consor. Mirall,
grup 5. Quatre mesos.
Crespí-Llompart Auditores. 1.613.000. Auditoria comptes
consor. Mirall, grup 2. Quatre mesos.

M. Carmen del Valle. 1.487.000. Auditoria comptes consor.
Mirall, grup 4. Quatre mesos.
Andrés Palmer Far. 1.860.000. Auditoria comptes consor.
Mirall, grup 1. Quatre mesos.
Juan Antoni Sitjar. 1.240.000. Auditoria comptes consor.
Mirall, grup 3. Quatre mesos.
Guillermo So ler. 1.134.280. Auditoria centres, lot 1 pobles
Mallorca. Quatre mesos.
Pedro Quintana. 1.134.280. Auditoria centres, lot 2 pobles
Mallorca. Quatre mesos.
Ricardo Prieto Llull. 1.134.280. Auditoria centres, lot 3
pobles Mallorca. Quatre mesos.
Auren Balear, SL. 1.134.280. Auditoria centres, lot 4 pobles
Mallorca. Quatre mesos.
José Roig Brunet. 1.134.280. Auditoria centres, lot 5,
Palma/pobles. Quatre mesos.
Tobal Consultores. 1.134.280. Auditoria centres, lot 6,
Palma/pobles. Quatre mesos.
A. Miguel Mestre Mas. 1.134.280. Auditoria centres, lot 7
Palma. Quatre mesos.
Vives y Sintes CIA Auditores. 1.134.280. Auditoria centres,
lot 8 Menorca/Mallorca. Quatre mesos.
M. Ángel Ruiz Ayuso. 1.190.085. Auditoria centres, lot 9
pobles Mallorca. Quatre mesos.
Juan Enseñat Coll. 1.190.085. Auditoria centres, lot 10
pobles Mallorca. Quatre mesos.
Gregorio Serra Salón. 1.190.085. Auditoria centres, lot 11
pobles Mallorca. Quatre mesos.
Antonio Bosch. 1.190.085. Auditoria centres, lot 12 pobles
Mallorca. Quatre mesos.
Daniel Barreiro Doval. 1.190.085. Auditoria centres, lot 13
pobles Mallorca. Quatre mesos.
Juan Tous Aymar. 1.190.085. Auditoria centres, lot 14
pobles Mallorca. Quatre mesos.
Jaime Pujol Bauzà. 1.428.102. Auditoria centres, lot 15
Menorca/Mallorca. Quatre mesos.
Mariano Escoriza Gil. 1.190.085. Auditoria centres, lot 16
Eivissa. Quatre mesos.
Miquel Capellà Tomàs. 1.190.085. Auditoria centres, lot 17
pobles Mallorca. Quatre mesos.
Martí Rubio Balet. 1.190.085. Auditoria centres, lot 18
pobles Mallorca. Quatre mesos.
Francisco Castresana. 1.190.085. Auditoria centres , lot 19
pobles Mallorca. Quatre mesos.
Alejandro Martín Ramos. 1.190.085. Auditoria centres, lot
20 Palma. Quatre mesos.
Maria Pilar de Juan. 1.190.085. Auditoria centres, lot 21
Palma/pobles. Quatre mesos.
Pablo Tarongí González. 1.190.085. Auditoria centres, lot 22
pobles Mallorca. Quatre mesos.
Bartomeu Manera. 1.190.085. Auditoria centres, lot 23
Eivissa. Quatre mesos.
Auditorías y Valoraciones. 1.190.085. Auditoria centres, lot
24 Eivissa. Quatre mesos.
Gassó CIA Auditores. 1.190.085. Auditoria centres, lot 25
pobles Mallorca. Quatre mesos.
Fundación U.E. 500.000. Dictamen projecte Decret
desenvolupament Llei 7/2001. Un mes.
Des. Proyect os Llorente y Asoc. 1.850.000. Direcció obra
rehabilitació Estudi General, 3. Tres mesos.
Consultores Adm. Públicas SA. 500.000. Suport valoració
assum. P.S. sanitaris. Un mes.
Di7 Edició. 1.110.000. Pla propostes operatives Formentera.
Un mes.
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Consultores Adm. Públicas SA. 5.350.800. Pròrroga
assessorament D.G. Tresor. endeutament CAIB. Un any.
Aguiló y Moya Auditores SL. 9.754.879. Pròrroga gestió
comptable E.F. consorcis Pla Mirall. Un any.
SDI, SL. 5.098.426. Pròrroga microfilmació documentació
compt. CAIB. Quatre mesos.
Standard & Poor's España, SA. 4.825.194. Qualificació risc
CAIB. Un any.
Fornés y Salas Auditores SL. 7.892.872. Auditoria Pla 2001,
referida a l'exercici 2000 lot A. Set mesos.
Ernst & Young. 5.300.000. Auditoria Pla 2001, referida a
l'exercició 2000 lot B. Set mesos.
Auren Balear. 8.129.700. Auditoria Pla 2001, referida a
l'exercició 2000 lot C. Set mesos.
Pricewaterhousecoopers. 3.497.400. Auditoria de la UIB Pla
2001, referida a l'exercició 2000. Dos mesos.
Consultores Adm. Públicas SA. 4.950.000. Estudi
possibilitats d'implem. de matèries de llei REB. Sis mesos.
Palma, 22 de novembre del 2001.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Anunci de licitació per a l'adjudicació mitjançant concurs
per procediment obert, d'un servei de neteja general i
manteniment i neteja de vidres als edificis del Parlament de les
Illes Balears.

6.- Garantia
La garantia provisional n’és de 290.000,- PTA, (1.742,94
euros).
7.- Obtenció de documentació i informació
A l’edifici administratiu del Parlament de les Illes Balears,
carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma. Dependència: Àrea
d’assumptes econòmics. Així mateix, hi haurà informació a la
pàgina WEB del Parlament (www.parlamentib.es) a la Secció
Publicacions/Altres.
8.- Presentació de proposicions
a) Lloc de presentació:
S’hauran de presentar en el Registre del Parlament de les
Illes Balears, carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma, des de les
nou a les catorze hores.

b) Data límit de presentació:
Vuit dies naturals següents a la data de publicació d’aquest
anunci al BOIB.
9.- Obertura de proposicions
Tendrà lloc a la Seu del Parlament de les Illes Balears, carrer
Conquistador, núm. 11 de Palma.
Data i hora: S’avisarà oportunament mitjançant fax o
telèfon.
10.- Documents que han de presentar els licitadors
Els que figuren en el Plec de clàusules administratives.
11.- Despeses dels anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari.
Palma, a 28 de novembre de 2001.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.

Parlament de les Illes Balears
Anunci de licitació per a l'adjudicació mitjançant concurs
per procediment obert, d'un servei de neteja general i
manteniment i neteja de vidres als edificis del Parlament de
les Illes Balears.
1.- Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 14/2001
2.- Objecte del contracte
Adjudicació d’un servei de neteja general i manteniment així
com neteja de vidres als edificis del Parlament de les Illes
Balears, situats al carrer Conquistador, núm. 11 i al carrer Palau
Reial, núm. 8, ambdós de Palma.
3.- Tramitació
- Urgència
- Procediment Obert
- Forma d’adjudicació: concurs.
4.- Termini d'execució
Des del dia 2 de gener de 2002 fins el dia 31 de desembre de
2002, amb possibilitat de pròrroga.
5.- Tipus de licitació
El tipus base de licitació és d’un import total de
14.500.000,-PTA IVA inclòs. (87.146,76 euros).
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Ordre de Publicació
B)
Anunci de licitació per a l'adjudicació mitjançant concurs
per procediment obert, d'un servei de seguretat i vigilància a
l'edifici seu de la Cambra i al nou edifici administratiu del
Parlament, ambdós a Palma.
Parlament de les Illes Balears
Anunci de licitació per a l'adjudicació mitjançant concurs per
procediment obert, d'un serveide seguretat i vigilància a l'edifici
seu de la Cambra i al nou edifici administratiu del Parlament,
ambdós a Palma.
1.- Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 13/2001
2.- Objecte del contracte
Adjudicació d’un servei de seguretat i vigilància als edificis
del Parlament de les Illes Balears, situats al carrer Conquistador,
núm. 11 i al carrer Palau Reial, núm. 8, ambdós de Palma.
3.- Tramitació
- Urgència
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- Procediment obert
- Forma d’adjudicació: concurs.
4.- Termini d'execució
Des del dia 1 de gener de 2002 fins el dia 31 de desembre de
2002, amb possibilitat de pròrroga.
5.- Tipus de licitació
El tipus base de licitació és d’un import total de
32.500.000,-PTA IVA inclòs. (195.328,93 euros).
6.- Garantia
La garantia provisional n’és de 650.000,- PTA, (3.906,58
euros).
7.- Obtenció de documentació i informació
A l’edifici administratiu del Parlament de les Illes Balears,
carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma. Dependència: Àrea
d’assumptes econòmics. Així mateix, haurà informació a la
pàgina WEB del Parlament (www.parlamentib.es) a la Secció
Publicacions/Altres.
8.- Presentació de proposicions
a) Lloc de presentació:
S’hauran de presentar en el Registre del Parlament de les
Illes Balears, carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma, des de les
nou a les catorze hores.
b) Data límit de presentació:
Vuit dies naturals següents a la data de publicació d’aquest
anunci al BOIB.
9.- Obertura de proposicions
Tendrà lloc a la Seu del Parlament de les Illes Balears, carrer
Conquistador, núm. 11 de Palma.
Data i hora: S’avisarà oportunament mitjançant fax o
telèfon.
10.- Documents que han de presentar els licitadors
Els que figuren en el Plec de clàusules administratives.
11.- Despeses dels anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari.
Palma, a 28 de novembre de 2001.
El lletrat oficial major,
Joan Ferrer i Cánaves.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 120.
- Pàg. 2910 i 2927. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple. Apartats C), D) i E).
On diu: RGE núm. 4449/01, 4450/01 i 4451/01.
Ha de dir: RGE núm. 4949/01, 4950/01 i 4951/01.
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BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS
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