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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 9 d'octubre del 2001,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2627/01, relativa a regulació de consultes populars, i quedà,
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un projecte de llei de consultes populars."

A la seu del Parlament, 15 d'octubre del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 d'octubre del 2001, debaté la InterpelAlació RGE núm.
3497/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
del Govern en relació amb la prohibició de construcció a àrees
d'interès agrari.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Antoni Alorda
i Vilarrubias del G.P. PSM-Entesa Nacionalista i Hble Sr.
Salvador Cánoves i Rotger del G.P. Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Jaume
Font i Barceló i Mateu Morro i Marcé.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 19 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

2 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3531/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció del nou recinte
firal. (BOPIB 108 de 28 de setembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per l'Hble. Sr.
Vicepresident del Govern de les Illes Balears i Conseller
d'Economia, Comerç i Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre 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

9 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3511/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a constitució dels consells insulars
i municipals. (BOPIB 108 de 28 de setembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre 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

9 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3679/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a catàleg d'entitats que tenen
com a objectiu el patrimoni històric a les Illes Balears. (BOPIB
109 de 5 d'octubre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3680/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvi d'ubicació de l'edar de
la ciutat d'Eivissa. (BOPIB 109 de 5 d'octubre 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 19 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3673/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a baixa dels apoderats dels
comptes bancaris de les empreses del Govern. (BOPIB 109 de
5 d'octubre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3674/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució del conveni
de construcció del Centre d'investigació i tecnologies
turístiques a les Illes Balears. (BOPIB 109 de 5 d'octubre del
2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3675/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a equiparació de

treballadors al grup del complex hospitalari de Mallorca.
(BOPIB 109 de 5 d'octubre 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 19 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3676/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a impost sobre grans
superfícies. (BOPIB 109 de 5 d'octubre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre 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

9 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3687/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Marí i Ribas, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a agència de relacions
públiques. (BOPIB 109 de 5 d'octubre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3688/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la Llei de
règim especial de les Illes Balears. (BOPIB 109 de 5 d'octubre
del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre 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

9 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3689/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Hospital Militar. (BOPIB
109 de 5 d'octubre 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 19 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3690/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla de marques. (BOPIB
109 de 5 d'octubre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3691/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a pacs
mòbils. (BOPIB 109 de 5 d'octubre 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 19 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

9 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3677/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i Márquez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a model territorial d'Eivissa i
Formentera i de Menorca. (BOPIB 109 de 5 d'octubre del
2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Dictamen de conclusions elaborat per la Comissió no

permanent d'investigació sobre els sistemes de contractació
que segueix i ha seguit l'empresa pública Institut Balear del
Turisme (IBATUR).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre del 2001, aprovà per 30 vots a favor, 27 en contra
i cap abstenció, el dictamen de conclusions de referència, que
es reprodueix a continuació.

Dictamen de propostes de conclusions de la Comissió No
Permanent d’Investigació sobre els sistemes de

contractació que segueix i ha seguit l’empresa pública
Institut Balear del Turisme (IBATUR).

“La Comissió No Permanent d'Investigació sobre els
sistemes de contractació que segueix i ha seguit l'empresa
pública Institut Balear del Turisme (IBATUR) fou creada, a la
sessió plenària ordinària del Parlament de les Illes Balears del
dia 28 de març de l'any 2000, a proposta del Govern de les Illes
Balears, mitjançant l'escrit RGE núm. 4522/99.

Aquesta comissió no permanent d'investigació fou
constituïda el dia 6 de juny de l'any 2000, amb un total de nou
d iputats: quatre del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Joan
Flaquer i Riutort, la Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, el
Sr. José María González i Ortea i el Sr. Pere Palau i Torres; dos
del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Andreu Crespí i Plaza
i el Sr. Tirs Pons i Pons; un del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, el Sr. Cecili Buele i Ramis; un del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Ecologista, el Sr. Miquel Ramon
i Juan, i un del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Miquel Nadal i
Buades. D'entre aquests  nou membres en resultà elegida la Mesa
de la comissió, integrada pel Sr. Tirs Pons i Pons, com a
President; per la Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, com
a Vicepresidenta, i pel Sr. Cecili Buele i Ramis, com a Secretari.

La comissió, a la sessió del dia 11 d'octubre del 2000, acordà
d'establir un calendari d'actuacions i un pla de treball subjecte
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a les solAlicituds de documentació i de compareixences a
presentar pels  grups parlamentaris, respecte de les quals  en fou
fixat el termini de presentació, fins al dia 25 d'octubre, a la
reunió de la Mesa del mateix dia 11 d'octubre del 2000.

Una vegada presentades  les solAlicituds de documentació i de
compareixences presentades  pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant l'escrit RGE núm. 4449/00, i pel Grup Parlamentari
Popular, a través de l'escrit RGE núm. 4469/00, la Mesa de la
comissió, a la reunió del dia 26 d'octubre del 2000, n'acordà la
tramesa als organismes i entitats pertinents i esperar-ne
l'acompliment, per tal d'elaborar el calendari de les
compareixences que s'hi proposaven.

A la sessió  de la comis sió del dia 8 de març del 2001,
després d'haver examinat els grups parlamentaris la
documentació que havia estat solAlicitada, fou aprovat un
calendari de les compareixences proposades pels Grups
Parlamentaris Socialista i Popular i un ordre d'intervenció per
grups de persones, a desenvolupar amb cinc sessions, en un sol
dia, la data del qual seria fixat oportunament.

Les compareixe nces varen tenir lloc el dia 30 de maig del
2001, foren un total de tretze i es desenvoluparen en aquest
ordre: a la sessió  de les 10.30 hores comparegueren la Sra.
Virginia Creixell de las Cuevas i la Sra. Margalida Picornell i
Vaquer, i la Sra. Claudia Hubberten va justificar la
impossibilitat de la seva assistència; a la sessió de les 12.30
hores tingueren lloc les del Sr. Sebastià Eduardo Rico i Pons,
del Sr. Pere Llinás i Barceló, de la Sra. Maria Lluïsa Marqués
i Ratier i de la Sra. Aina Antònia Coll i Salom; a la sessió de les
16.30 hores varen comparèixer la Sra. Francesca Joana Mora i
Monserrat i la Sra. Josefa Martínez Cañellas; a la sessió de les
18.30 hores comparegueren el Sr. Ventura Blach i Amengual,
el Sr. Segismundo Morey i Ramón, el Sr. Rafael Pons i Vidal i
el Sr. Pere Antoni Pascual i Fullana; i a la sessió  de les 20.30
hores comparegué l'Hble. Conseller de Turisme i President de
l'institut Balear del Turisme (IBATUR), Sr. Celestí Alomar i
Mateu.

Com a conseqüència de l'anàlisi de la documentació i de la
informació rebuda a les compareixences abans assenyalades, la
Comissió No Permanent d'Investigació sobre els  sistemes de
contractació que segueix i ha seguit l'empresa pública Institut
Balear del Turisme (IBATUR), a la sessió del dia d'avui, ha
aprovat, per 5 vots  a favor, 4 en contra i cap abstenció, el
dictamen de propostes  de conclusions que s'indiquen a
continuació, que es tramet al Ple del Parlament de les Illes
Balears, per a la seva discussió, juntament amb els vots
particulars que, si n'és el cas, s'hi puguin presentar:

1. La comissió valora positivament l'actitud i disposició de les
persones, treballadors i càrrecs de l'IBATUR,

- Sra. Virginia Creixell de las Cuevas, treballadora de
l'IBATUR;
- Sra. Margalida Picornell Vaquer, treballadora de l'IBATUR;
- Sr. Sebastià Eduardo Rico Pons, treballador de l'IBATUR;
- Sr. Pere Llinás Barceló, treballador de l'IBATUR;
- Sra. Maria Lluïsa Marqués Ratier, treballadora de l'IBATUR;
- Sra. Aina Antònia Coll Salom, treballadora de l'IBATUR;
- Sra. Francesca Joana Mora Monserrat, funcionària de la
conselleria;
- Sra. Josefa Martínez Cañellas, directora gerent de la
conselleria;
- Sr. Ventura Blach Amengual, director gerent;

- Sr. Segismundo Morey Ramón, director gerent;
- Sr. Rafael Pons Vidal, treballador de l'IBATUR -assessor
jurídic;
- Sr. Pere Antoni Pascual Fullana,, president de l'IBATUR
- i Sr. Celestí Alomar i Mateu, Hble. Conseller de Turisme;

que han comparegut davant la comissió a petició dels  diferents
grups parlamentaris  per la seva condició en el període investigat
per la comissió.

2. La comissió agraeix la disposició dels responsables de
l'institut per l'aportació de la documentació demanada pels
diferents grups parlamentaris.

3. La comissió constata que el Govern de les Illes Balears
acordà en la seva sessió  de dia 19 de desembre del 1995
(BOCAIB núm. 9, de 18/01/1996) que les empreses públiques,
pel que fa a la contractació de personal, els expedients de
contractació havien de justificar "l'existència de dotació
pressupostària  i que estiguin motivades la necessitat de la
despesa com també el compliment dels  principis  de publicitat i
objectivitat en la selecció que podran acreditar-se mitjançant la
utilització de la corresponent borsa de treball."

4. La comissió constata que en la contractació des del gener del
1996 fins al juny del 1999 no es tenia en compte, de forma
majoritària, l'esmentada disposició i que la contractació es feia
per contacte directe dels responsables de l'institut amb les
persones que es volia contractar.

5. La comissió constata que a les contractacions iniciades el mes
de setembre del 1999, si bé existiren contactes previs amb
alguns dels  aspirants, es donà compliment a l'esmentat acord del
Consell de Govern i amb participació efectiva d'un representant
de la Conselleria d'Interior a la comissió de selecció.

6. La comissió constata que algunes de les persones
contractades per l'institut en el període 1996-1999 no tenien un
lloc de feina fix al mateix i la seva presència física al si de
l'institut era més bé esporàdica quan no nulAla.

7. La comissió constata l'existència d'un contracte, inhabitual
per un alt càrrec, com a contracte laboral indefinit del director
gerent de l'institut.

8. La comissió constata, així mateix, la sorprenent contractació
del gerent que succeí al càrrec a aquell al que fa referència el
punt anterior "en sustitución de V.B.A., en excedencia forzosa,
por haber sido designado para cargo público" essent el contracte
amb modalitat d'"interinidad" i "sustituir trabajadores con
derecho a reserva del puesto de trabajo".

9. La comissió ha detectat l'existència d'expedients de despesa
que no presenten una adequada justificació per la qual cosa
acorda adreçar-se al Govern de les Illes Balears perquè
mitjançant els  serveis d'intervenció els analitzi i, si n'és el cas,
prengui les mesures adients i, en qualsevol cas, se'n doni compte
dels resultats  al Parlament de les Illes Balears de les actuacions
practicades.

Els expedients en qüestió són:

a) Viatge a Mèxic del Molt Hble. President i altres membres del
Govern -expedients 202, 203, 204 i 205/98.



2650 BOPIB núm. 112 - 26 d'octubre del 2001

b) Conveni de colAlaboració entre l'IBATUR i Inversions
Mediterrànies de Llevat SL. Expedient 24/98.

c) Torneig de Golf de Pula. Expedients 2/97 i 65/98.

10. La comissió constata l'inadequat ús de partides
pressupostàries per finançar determinades actuacions que
difícilment poden adequar-se a les finalitats de l'institut com són
subvenció a l'Ajuntament d'Escorca per la construcció d'un
passeig marítim”.

Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Rebuig del vot particular presentat pel Grup Parlamentari

Popular, com a conclusions a la Comissió no Permanent
d'investigació sobre els sistemes de contractació que ha seguit
i segueix l'empresa pública Institut Balear de Promoció del
Turisme (IBATUR).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 d'octubre del 2001, rebutjà, per 27 vots a favor, 29 en contra
i cap abstenció, el vot particular de referència.

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 d'octubre del 2001, a la vista de l'escrit
presentat pel Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 3861/01,
i en base a l'article 51.6 del Reglament de la Cambra, el vot
particular de referència es publica a continuació.

Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Conclusions del Grup Parlamentari Popular en relació a
la Comissió no permanent d'investigació sobre els

sistemes de contractació que segueix i ha seguit l'empresa
pública Institut Balear de Turisme (IBATUR)

1a. La Comissió d'investigació d'Ibatur neix com a
conseqüència de la denúncia presentada pel Grup Parlamentari
Popular, que posà de relleu que el primer concurs de selecció de
personal realitzat pel nou equip de govern de la Conselleria de
Turisme, no era més que una pantomima.

En efecte, la tercera setmana de setembre del 1999 es
publiquen a diversos mitjans de comunicació escrits, uns
anuncis en els quals es convoquen tres places de personal
laboral per a l'Ibatur, dependent de la Conselleria de Turisme.

El termini per presentar el currículum vitae i la resta de la
documentació, a les oficines de l'Ibatur, conclou a les 24 hores
de dia 22 de setembre. A primera hora del matí de dia 23 de
setembre, la diputada del Grup Parlamentari Popular Sra.
Cabrer, i en nom d'aquest grup, es persona davant el notari Sr.
Cases Lafarga, i manifesta que les places de referència ja
estaven atorgades per endavant a les Sres. Virginia Creixell,
Margalida Picornell i Claudia Hubberten; aquestes

manifestacions quedaren recollides en acta notarial
protocolaritzada a l'efecte, de la qual queda constància davant
els membres de la comissió d'investigació.

Es presentaren a les proves devers 50 persones. El tribunal
de selecció del concurs estava integrat per la gerent de l'Ibatur,
Sra. Ina Martínez, i per la funcionària de la Conselleria
d'Interior, Sra. Francisca Mora. De les seves  declaracions davant
la comissió es dedueix que les entrevistes realitzades a la
correguda per elegir les tres persones  més adequades d'entre les
27 preseleccionades, es féu dies després  de la data en què el
Partit Popular aixeca l'acta notarial referida. Les tres persones
seleccionades resulten ser les anunciades prèviament pel Partit
Popular.

2a. De les declaracions del personal laboral acomiadat i dels
mateixos responsables de l'Ibatur es dedueix fàcilment que:

- S'acomiadaren alguns treballadors de manera improcedent o
se'ls  comminà que demanassin l'excedència com a alternativa a
unes condicions de feina deplorables amb l'objecte de cobrir les
seves  places amb personal de confiança de la direcció, així, per
exemple, s'acomiadà el Sr. Sebastià Rico quan es reincorporà
després del seu període de vacances d'estiu, amb el pretext que
era poc feiner; la Sra. Magdalena Bosch, mentre estava de baixa
per accident laboral, alAlegant que transportava pesos perquè
anava a fer la compra diària al supermercat; i el Sr. Pere Llinás,
acomiadat perquè els informes que realitzava no agradaven a la
direcció; i donaren a la Sra. Aina Coll l'única opció de treballar
en un magatzem fosc, de 30 metres quadrats en condicions
inhumanes, o de demanar l'excedència.

- Es posa de manifest que al Sr. Rico se'l podia acusar de
qualsevol cosa, excepte de ser poc feiner; que la Sra. Bosch
podia, per les lesions que patia, carregar amb les bosses de la
compra; que el Sr. Llinás havia realitzat més de 70 informes en
matèria de turisme rural i agroturisme i també havia intervengut
en l'organització de diverses exposicions de productes de
Balears, seguint escrupolosament les ordres dels seus superiors;
i que la Sra. Coll havia colAlaborat amb els  serveis  de
Presidència mitjançant conveni formalitzat, precisament per la
seva experiència i els  seus coneixements especials. Per això,
únicament es comprenen els  seus acomiadaments sobre la base
de la manca de confiança de la gerent de l'Ibatur, Sra. Martínez,
i del conseller de Turisme i president de l'Ibatur, Sr. Alomar.

3a. Durant l'estiu del 1999, la Sra. Martínez té intenció de
contractar la Sra. Virginia Creixell, la Sra. Claudia Hubberten
i la Sra. Margalida Picornell, i per a això hi manté diverses
reunions, amb l'objecte de cobrir els  llocs de feina vacants  a
l'Ibatur.

- La Sra. Virginia Creixell té una relació d'amistat manifesta
amb el conseller de Turisme, Sr. Alomar.

- La Sra. Claudia Hubberten havia estat companya de feina de
la Sra. Martínez a Sa Nostra.

- La Sra. Margalida Picornell contacta amb la gerent a través
d'un alt funcionari de la conselleria.

En els  tres casos, la Sra. Ina Martínez els demana el
currículum i els  comunica que compleixen amb el perfil que
cerca, i això fa que totes estiguin convençudes de la seva
propera incorporació a l'Ibatur, la qual cosa comuniquen als
seus companys de feina. Això explica que sigui quasi de domini
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públic la seva immediata contractació i que el Partit Popular la
sabés per endavant.

No obstant això, com declara una de les interessades, en el
darrer moment la Sra. Martínez, alAlegant que ella no ho sabia,
decideix tornar enrera, partir de zero i realitzar una nova
presentació de currículums  i una nova entrevista, sens dubta
perquè la Conselleria d'Interior adverteix de la necessitat  de
realitzar un concurs públic, d'acord amb la línia política que
predica el nou govern del pacte d'esquerres, la qual cosa obliga
a dur a terme la pantomima del concurs.

4a. Es pretén justificar aquesta anormal contractació en base a
d iversos arguments: l'excepcional preparació de les tres
concursants, el rigorós examen dut a terme i la participació en
la prova d'una funcionària de la Conselleria d'Interior.

A la vista dels  currículums  presentats  per les tres
preseleccionades, es confeccionen els  requisits exigits en els
anuncis  publicats en premsa. Això justifica la seva bona
puntuació i la seva "excepcional preparació". Així i tot, tant en
el cas de la Sra. Creixell com en el cas de la Sra. Hubberten,
només se separen un punt de l'aspirant següent.

Cal no oblidar a aquest respecte que en molt poc temps, a
penes uns mesos, ambdues deixaren de fer feina a l'Ibatur, la
qual cosa sembla poc d'acord amb aquesta excepcional
adequació a les seves condicions.

Quant a l'examen rigorós i a la presència de la funcionària
de la Conselleria d'Interior, hem d'assenyalar que
fonamentalment consistí en una prova d'idiomes realitzada en el
mateix institut i duta a terme per la Sra. Martínez que parlava en
anglès i en alemany amb els candidats; idiomes que no maneja
amb fluïdesa la funcionària assistent.

Podem concloure, per tant, que queda clar que la preparació
de les tres candidates elegides no era excepcional i que la resta
de participants no tengueren les mateixes oportunitats.

5a. La reacció del conseller de Turisme, davant la denúncia del
Partit Popular, deixa  ben patent que la decisió de la contractació
d'aquestes  tres persones estava autoritzada per ell i assumida
prèviament.

En el moment en què el Partit Popular posa de manifest
l'engany, el Sr. Alomar no obre cap investigació interna ni
demana comptes als responsables de l'Ibatur, es limita a dirigir-
se al president del Govern balear per demanar que es formi una
comissió d'investigació parlamentària per tal d'estudiar les
contractacions de l'Institut durant el govern del Partit Popular,
la qual cosa és acceptada i posada en marxa immediatament.

Un cop més, hem de concloure que el govern del pacte
d'esquerres no vol respondre dels seus actes i pretén ocultar,
darrera d'una cortina de fum, la seva política sectària en matèria
de personal al servei de les administracions públiques, que gira
entorn a la ràpida eliminació de totes  aquelles persones
suposadament properes al PP i la seva substitució per d'altres de
més properes al pacte o susceptibles  de ser atretes per
agraïment.

6a. En aquest sentit, al llarg de la comissió s'han desenvolupat
alguns interrogatoris destinats a posar de manifest preteses
"irregularitats", dutes a terme per governs anteriors.

Fonamentalment, s'han centrat en la contractació de la Sra.
Ma Lluïsa Marqués i en la feina que havia desenvolupat. Ha
quedat patent que la seva contractació es realitzà mitjançant
contractes per obra determinada, perfectament legals  i utilitzats
àmpliament per totes  les administracions i, en concret, per
l'actual govern del pacte. Les seves  missions s'havien complert
amb eficàcia manifesta, especialment pel que es refereix a la
coordinació i al seguiment del programa "Oci 60", d'alt
contingut social i marcat interès en la lluita contra
l'estacionalitat turística. De fet, aquest programa continua en
funcionament i el continua desenvolupant la Conselleria de
Turisme.

Una altra contractació estudiada per la comissió ha estat la
del Sr. Pere Llinás, qui, com ha quedat demostrat, també ha
estat objecte de diversos contractes per obra determinada,
adreçats a la promoció de productes  de Balears com un element
més d'atractiu turístic de les Illes des del punt de vista
gastronòmic; així com a realitzar un conjunt d'informes-
enquesta, extraordinàriament detallats, sobre les condicions de
desenvolupament d'un producte turístic de qualitat excepcional
i molt diferent del que es desenvolupa a l'Espanya continental
com és el turisme rural.

Les tasques, tant de la Sra. Ratier com del Sr. Llinás, es
desenvoluparen fora de les oficines de la conselleria, la qual
cosa feia innecessari que hi tenguessin  un despatx permanent;
de les declaracions dels  que foren els  seus immediats es poden
deduir, no obstant això, els seus freqüents contactes tant per
rebre instruccions com per lliurar les seves feines.

El cas del Sr. Rico posa de manifest que la seva contractació
es realitzà mitjançant concurs i amb totes les garanties. Les
seves  funcions dins la conselleria cobrien una doble vessant, per
un costat disposar de tot el material publicitari i promocional
que requereix l'acció de l'Ibatur, i per un altre comprovar in situ
que aquest material s'emprava correctament en tots  aquells  actes
als quals se l'enviava. La seva disposició i dedicació a la feina
fou extraordinàriament elogiada per aquells que foren els seus
caps directes.

Finalment, el cas de la Sra. Coll és revelador de la falsedat
de les insinuacions de l'actual govern del pacte. Es culpa a la
Sra. Coll de no fer feina a les oficines de l'Ibatur, a pesar d'estar
contractada per aquest organisme. Ha quedat perfectament
demostrat davant de la comissió que acudia regularment a fer
feina al departament de Protocol d'acord amb un conveni signat
entre aquest departament i l'Ibatur, d'acord amb la llei i per
necessitats del servei.

En conclusió, resulta evident que les contractacions abans
esmentades dutes a terme pels governs del Partit Popular a
l'Ibatur s'han ajustat sempre a la legalitat, que han complit les
seves  obligacions laborals i que en cap moment no s'ha pretès
enganyar els ciutadans muntant falsos concursos.

7a. Igualment, de l'examen de tota la documentació solAlicitada
en relació amb les contractacions de béns i serveis, personal,
subvencions i d'altres despeses, es desprèn que s'han fet
correctament i complint tots els  tràmits administratius i jurídics,
d'acord amb la legislació vigent. De fet, cap dels  compareixents
ni els grups parlamentaris, durant el desenvolupament de les
sessions de la comissió, no hi han presentat cap objecció.

8a. Rebutjam la pràctica utilitzada pel govern del pacte
d'esquerres que pretenent canviar les fórmules de contractació
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ajustades a dret que utilitzava el Partit Popular en el govern, per
tal de fer-les més transparents i participatives, el que fa és un
muntatge disfressat de concurs, per contractar una sèrie de
persones que ja estaven decidides per endavant.

El pacte d'esquerres contracta la gent de la seva confiança i,
a més, enganya l'opinió pública i els aspirants a les proves.

9a. Per últim, denunciam la pràctica de crear comissions
d'investigació parlamentàries per part de la majoria del pacte
d'esquerres, destinades a indagar en esdeveniments de
legislatures anteriors, els expedients de les quals són a l'abast
del govern actual.

Ens sembla una perversió de la funció d'aquestes
comissions, que haurien d'estar destinades, en realitat, a fer un
control sobre alguns aspectes  dubtosos de l'actuacions dels  que
governen, i no a investigar l'oposició, aprofitant la majoria
parlamentària del pacte d'esquerres.

En definitiva, es pretén dissimular la mala gestió i les
irregularitats comeses pels responsables actuals, en incloure a
les comissions la gestió de governs anteriors que, quan pertocà,
no foren objecte de crítica ni d'investigació pel Parlament.

Palma, 25 de juny del 2001.
El portaveu del PP:
José María González i Ortea.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 2001,
debaté la Pregunta RGE núm. 3491/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a protocol d'emergències als museus i a les
biblioteques. (BOPIB núm. 108 de 28 de setembre del 2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 2001,
debaté la Pregunta RGE núm. 3492/01, de l'Hble. Sr. Diputat

Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transferències de museus, arxius i biblioteques
gestionades per la comunitat autònoma de les Illes Balears als
consells insulars. (BOPIB núm. 108 de 28 de setembre del
2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar

Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre la
política de la Conselleria de Benestar Social en relació amb la
dona (RGE núm. 2545/01).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre del 2001, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social qui, acompanyada per la directora de l'Institut Balear
de la Dona, informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques,

Habitatge i Transports, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, sobre l'avantprojecte de llei reguladora de
l'ordenació urbanística a les Illes Balears (RGE núm.
3423/01).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre del 2001, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques. Habitatge i Transports qui, acompanyat pel director
general d'Ordenació del Territori, informà sobre el tema de
referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre l'enquesta recentment realitzada per Sondymark sobre
diversos aspectes que preocupen als ciutadans de les Illes
Balears, així com la intenció de vot (RGE núm. 3639/01).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre
del 2001, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Presidència qui, acompanyat pel director general de
Comunicació, informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i

Pesca, davant la Comissió d'Economia, solAlicitada per la
ponència que té com a objecte avaluar l'impacte i les
conseqüències de l'epidèmia anomenada de la llengua blava i
aprovada en la comissió esmentada, perquè exposi la seva
opinió i informi sobre la matèria objecte d'estudi..

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 d'octubre del 2001, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca
qui, acompanyat per la cap del Servei de Sanitat Animal,
informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat de la Memòria anual de l'any 2000 del Consell

Assessor de Tàdio i Televisió Espanyola a les Illes Balears
(RGE núm. 2969/01).

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 d'octubre
del 2001, es debaté la memòria anual de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3926/01, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3422/01, relativa a
regulació de l'execució de llicències d'edificació a les Illes
Balears. (Mesa de 24 d'octubre del 2001).

Palma, a 24 d'octubre 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari  Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 3422/01,
relativa a regulació de l'execució de llicències d'edificació a les
Illes Balears, la moció següent.

Atès  la resposta del Govern a la interpelAlació RGE núm.
3422/01, relativa a la regulació de l’execució de llicències
d’edificació a les Illes Balears que va ser objecte de debat en el
Ple del passat 16 d’octubre.

Atès  que el Govern no va donar resposta a les  qüestions
formulades sobre la justificació de les mesures adoptades a la
Norma Territorial Cautelar prèvia a la modificació de les
Directrius d’Ordenació del Territori.

Per tots  aquests  motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent moció:

1- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
acordar el desistiment de continuar la tramitació de la Norma
Territorial Cautelar prèvia a la modificació de les DOT, que va
ser publicada en el BOPIB núm. 92 de 3 d’agost de 2001.

2- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
anulAlar l’acord de l’aprovació inicial de les Normes Territorials
Cautelars prèvies a la modificació de les Directrius d’Ordenació
del Territori, així com tots els efectes que se’n derivin de
l’esmentat acord.

Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes
El portaveu:
José María González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3863/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a



2654 BOPIB núm. 112 - 26 d'octubre del 2001

serveis prestats pel Sr. Vicens Tomàs. (Mesa de 24 d'octubre
del 2001).

RGE núm. 3864/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
serveis prestats pel Sr. Miquel Amengual. (Mesa de 24
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3865/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i  Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
contractació de la Sra. Maria Àngels Pujols. (Mesa de 24
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3866/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
subvencions atorgades per la Conselleria de Sanitat. (Mesa de
24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3867/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i  Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
enquesta de salut entre ciutadans de les Illes Balears. (Mesa de
24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3911/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria de Medi
Ambient durant l'any 2000. (Mesa de 24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3912/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i  Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria de Medi
Ambient durant l'any 2001. (Mesa de 24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3913/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
contractes d'assistència tècnica celebrats per la Conselleria de
Medi Ambient durant l'any 2001. (Mesa de 24 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3914/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
estudis i projectes encarregats per la Conselleria de Medi
Ambient durant l'any 2000. (Mesa de 24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3915/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
estudis i projectes encarregats per la Conselleria de Medi
Ambient durant l'any 2001. (Mesa de 24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3916/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria de Medi Ambient durant l'any 2000. (Mesa de 24
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3917/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria de Medi Ambient durant l'any 2001. (Mesa de 24
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3918/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i  Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
personal contractat per la Conselleria de Medi Ambient durant
l'any 2001. (Mesa de 24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3919/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
personal contractat per la Conselleria de Medi Ambient durant
l'any 2000. (Mesa de 24 d'octubre del 2001).

Palma, a 24 d'octubre 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Des de quan presta serveis el Sr. Vicens Tomàs a la
Conselleria de Sanitat o empresa que en depèn? Indicau el tipus
de contractació i les quantitats  percebudes, així com les funcions
desenvolupades.

Palma, a 11 d'octubre del 2001.
La diputada:
Aina Maria 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Des de quan presta serveis  el Sr. Miquel Amengual a la
Conselleria de Sanitat o empresa que en depèn? Indicau el tipus
de contractació, les quantitats  percebudes, així com les funcions
desenvolupades.

Palma, a 11 d'octubre del 2001.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin tipus de contractació ha realitzat la Conselleria de
Sanitat o empresa que en depèn a la Sra. Maria A. Pujols?
Indicau des de quan presta els  serveis i amb quin tipus de
contractació, si n'és el cas, així com les quantitats percebudes i
les funcions desenvolupades.

Palma, a 11 d'octubre del 2001.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines subvencions ha atorgat la Conselleria de Sanitat a
associacions de les Illes Balears en el període comprès entre l'1
de gener del 1998 i la data actual? Especificau l'associació i
l'import de la subvenció.

Palma, a 11 d'octubre del 2001.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Ha realitzat el Govern de les Illes Balears una enquesta de
salut entre els ciutadans de les Illes Balears? En cas afirmatiu,
indicau quin ha estat el cost i quines han estat les aplicacions
que ha fet la Conselleria de l'esmentada enquesta.

Palma, a 11 d'octubre del 2001.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Quina ha estat la quantia de les despeses de publicitat
(anuncis, campanyes, etc.) efectuades per la Conselleria de
Medi Ambient i organismes dependents (empreses públiques,
instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu una relació on s'indiqui, en
cada cas, la quantia, el concepte i l'adjudicatari.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la quantia de les despeses  de publicitat
(anuncis, campanyes, etc.) efectuades per la Conselleria de
Medi Ambient i organismes dependents (empreses públiques,

instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de
remissió de la informació solAlicitada? Feu una relació on
s'indiqui, en cada cas, la quantia, el concepte i l'adjudicatari.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els  contractes d'assistència tècnica celebrats
per la Conselleria de Medi Ambient i organismes dependents
(empreses públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001
fins a la data de remissió de la informació solAlicitada? Feu una
relació on s'indiqui, en cada cas, la quantia, el concepte  i
l'adjudicatari.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els  estudis  i projectes encarregats per la
Conselleria de Medi Ambient i organismes dependents
(empreses públiques, instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu una
relació on s'indiqui, en cada cas l'objecte de l'estudi o projecte,
el termini d'execució de l'encàrrec, la persona física o jurídica
encarregada de fer l'estudi i el cost econòmic.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els  estudis  i projectes encarregats per la
Conselleria de Medi Ambient i organismes dependents
(empreses públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001
fins a la data de remissió de la informació solAlicitada? Feu una
relació on s'indiqui, en cada cas l'objecte de l'estudi o projecte,
el termini d'execució de l'encàrrec, la persona física o jurídica
encarregada de fer l'estudi i el cost econòmic.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
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El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la quantia de les despeses en inversions
immaterials  efectuades per la Conselleria de Medi Ambient i
organismes dependents  (empreses públiques, instituts, etc.)
durant l'any 2000? Feu una relació on s'indiqui, en cada cas, la
finalitat de cada projecte d'inversió i la quantia.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la quantia de les despeses en inversions
immaterials efectuades per la Conselleria de Medi Ambient i
organismes dependents  (empreses públiques, instituts, etc.) des
de l'1 de gener fins a la data de remissió de la informació
solAlicitada? Feu una relació on s'indiqui, en cada cas, la finalitat
de cada projecte d'inversió i la quantia.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin personal laboral i eventual (contractes indefinits,
d'obra o servei, d'alta direcció, etc.) ha estat contractat per la
Conselleria de Medi Ambient i organismes dependents
(empreses públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001
fins a la data de remissió de la informació solAlicitada? Feu una
relació on s'indiqui, en cada cas, els  nom i llinatges, l'organisme
contractant, el tipus de contracte, la remuneració, la durada i la
forma de selecció.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin personal laboral i eventual (contractes indefinits,
d'obra o servei, d'alta direcció, etc.) ha estat contractat per la
Conselleria de Medi Ambient i organismes dependents
(empreses públiques, instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu una
relació on s'indiqui, en cada cas, els nom i llinatges, l'organisme
contractant, el tipus de contracte, la remuneració, la durada i la
forma de selecció.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3925/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a funcionament
dels serveis d'inspecció de treball i de salut laboral a les
Pitiüses. (Mesa de 24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3947/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adjudicació
de llicències d'emissores de ràdio. (Mesa de 24 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3948/01, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a formació de policies locals. (Mesa de 24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3949/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transvassament de sa Costera. (Mesa de 24 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3950/01, de l'Hble. Sra. Diputada Ma LLuïsa
Dubon i Pretur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
jornada de l'aigua a Menorca. (Mesa de 24 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3951/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió de l'1%
cultural corresponent al Govern balear de l'any 2000. (Mesa
de 24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3952/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió de l'1%
cultural corresponent a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 24 d'octubre
del 2001).

RGE núm. 3953/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió de l'1%
cultural corresponent a l'illa de Formentera, any 2000. (Mesa
de 24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3954/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió
de l'aplicació de l'ecotaxa. (Mesa de 24 d'octubre del 2001).
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RGE núm. 3955/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de
la segona fase del centre de la tercera edat de Llucmajor.
(Mesa de 24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3956/01, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compra de
les fonts Ufanes. (Mesa de 24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3957/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedient
sancionador contra l'empresa Sondymark. (Mesa de  24
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3958/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
disminució dels aqüífers a la zona nord d'Eivissa. (Mesa de 24
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3959/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a invitació
als empresaris de Menorca i  d'Eivissa i Formentera. (Mesa de
24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3960/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cerezo
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a malalts
mentals crònics internats a l'Hospital Psiquiàtric. (Mesa de 24
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3961/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cerezo
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a capacitat del
nou psicogeriàtric. (Mesa de 24 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3962/01, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
llei de protecció de des Salines d'Eivissa o Formentera. (Mesa
de 24 d'octubre del 2001).

Palma, a 24 d'octubre 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, Joan Buades i
Beltran, diputat d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Considera el conseller de Treball que els  serveis  d'inspecció
de treball i de salut laboral funcionen bé a les Pitiüses, a la vista
de la sinistralitat laboral que es pateix a Eivissa i Formentera?

Palma, a 19 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

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

Ateses les notícies aparegudes als  mitjans de comunicació
en relació amb una presumpta adjudicació irregular per part de
l'anterior govern de llicències d'emissores de ràdio a una
empresa de la qual és accionista l'actual vicepresident del
Govern d'Espanya, Sr. Rodrigo Rato, pensa el Govern d'aquesta
comunitat fer alguna actuació al respecte?

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Com garanteix la Conselleria d'Interior l'accés a la formació
dels policies locals de les Illes?

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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 a la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Ha estat informada la consellera de Medi Ambient del
calendari d'obres i actuacions que té previst el Ministeri de Medi
Ambient per al transvasament de sa Costera?

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 a la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Quines conclusions ha fet seves la Conselleria de Medi
Ambient de les proposades  a la jornada de l'aigua de Menorca,
el passat dia 4 de setembre?

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
La diputada:
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Ma Lluïsa Dubón i Pretus.

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.

On es va invertir l'1% cultural corresponent al Govern balear
durant l'any 2000?

Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Amb què es va invertir l'1% cultural corresponent a l'illa
d'Eivissa per a l'any 2000?

Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Amb què es va invertir l'1% cultural corresponent a l'illa de
Formentera per a l'any 2000?

Palma, a 5 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Ha decidit finalment el Govern de les Illes Balears si
definitivament suspendrà  l'aplicació de l'ecotaxa com a
conseqüència de la greu crisi mundial?

Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Atès que l'atribució de competències en matèria de serveis
socials al Consell Insular de Mallorca entrarà en vigor el juny
del 2003, pensa el Govern constuir la segona fase del centre de
la tercera edat de Llucmajor?

Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa el Molt Hble. Sr. President del Govern de les Illes
Balears que s'han fet totes  les gestions necessàries per comprar
ses Fonts Ufanes de Campanet?

Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Ateses  les denúncies fetes públicament, en el sentit que
l'empresa Sondymark 2000 SL, contractada pel Govern de les
Illes Balears, s'ha servit d'enquestadors per a la realització de
feines de camp, sense haver-los donat d'alta a la seguretat
Social, pensa el conseller de Treball i Formació instar la
inspecció de treball a incoar l'expedient sancionador
corresponent?

Palma, a 18 d'octubre del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Atès l'anunci fet pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera
en relació amb l'alarmant situació dels aqüífers de la zona nord
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d'Eivissa, quines mesures pensa prendre la Conselleria de Medi
Ambient en relació amb aquest problema?

Palma, a 15 d'octubre del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Per quins motius no varen ser convidats a la reunió amb el
sector turístic els  empresaris  de Menorca i d'Eivissa i
Formentera?

Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Excloent els  que puguin estar ingressats  a les plantes d'aguts
i procedeixin dels seus domicilis, quants de malalts mentals
crònics es troben actualment internats a l'Hospital Psiquiàtric?

Palma, a 18 d'octubre del 2001.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quan es remodeli el pavelló que, segons la Sra. Consellera,
es transformarà en un digne psicogeriàtric per a 80 majors
mitjançant una inversió de 900 milions, creu l'Hble. Sra.
Consellera que hi cabran tots els majors dins el remodelat
pavelló?

Palma, a 18 d'octubre del 2001.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A quines institucions de les Pitiüses es va consultar, abans
de la seva aprovació pel Consell de Govern, el Projecte de llei
de protecció de ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 3 d'octubre del 2001.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3838/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reprovació del fet que no hi hagi cap menorquí ni
menorquina al Consell de Govern del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 24 d'octubre del 2001).

Palma, a 24 d'octubre 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 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Atès  que des de la solemne constitució del Consell General
Interinsular, en el castell de Bellver, el 28 de juliol del 1978,
mai no havia faltat un menorquí en el Consell de Govern de les
Illes Balears.

Atès  que el Consell de Govern, com a òrgan superior de
govern, és titular de les funcions executiva i administrativa de
tota la comunitat autònoma.

Atès  que els  consellers tenen atribuïdes, entre d’altres,
competències tan importants com les relatives al pressupost de
cada conselleria, així com el desenvolupament de la potestat
reglamentària.

Atès  que cap ciutadà de les illes menors mai no ha posat en
dubte l’interès i la conveniència i, fins i tot, la necessitat que
algú d’aquestes  illes formi part del Consell de Govern, i que tan
òbvies són les raons per justificar això que resulta innecessària
la seva enumeració.

Atès que tan evident i greu és el menyspreu cap a una illa el
fet que cap dels  seus ciutadans sigui membre del Consell de
Govern que, fins ara, tots els presidents que ho han estat
d’aquesta comunitat havien tingut prou en compte que als
governs per ells  nomenats no hi faltessin un eivissenc i un
menorquí.

Atès  que, des del passat 29 de setembre, per decisió de
l’actual president del Govern, Sr. Francesc Antich, no serà
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membre del seu govern, format per tretze consellers, cap
ciutadana ni ciutadà de l’illa de Menorca.

Per tots  aquests  motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears constata, lamenta i rebutja
que no hi hagi cap conseller o consellera de Menorca a l’actual
Consell de Govern de les Illes Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balear reprova el fet que cap
menorquina o menorquí sigui membre del govern nomenat i
president pel Molt Hble. Sr. Francesc Antich.

Palma, a 10 d'octubre del 2001.
Els diputats:
Cristóbal Huguet i Sintes.
Guillem Camps i Coll.
Maria Cerezo i Mir.
Josep Simó Gornés i Hachero.
Manuel Jaén i Palacios.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
El portaveu:
José María González i Ortea.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3923/01, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a plans directors dels aeroports de
les Illes Balears, amb qualificació de tramitació davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 24 d'octubre del
2001).

Palma, a 24 d'octubre 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 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
comissió.

El Govern de l’Estat, a través del Ministeri de Foment, ha
aprovat recentment els  quatre Plans directors dels  aeroports de
les Illes Balears: Son Sant Joan, Son Bonet a Mallorca, el de
Menorca i el d’Eivissa.

Tots aquests plans parteixen d’una concepció doblement
perversa: per una part, contemplen estadístiques de creixement
en el nombre de passatgers  en els  propers anys
desproporcionades i contraposades a les previsions de contenció
amb les que es treballa des del Govern autònom i els consells
insulars, que justifiquen ampliacions en ocasions
sobredimensionades de les diferents instalAlacions
aeroportuàries. Per l’altra, el Govern de l’Estat no s’ha mostrat

gens respectuós amb el principi de consens entre les diferents
administracions.

Lògicament, el Govern de les Illes Balears ha emès informes
negatius respecte a les actuacions previstes en aquests Plans
directors, que entren en contradicció tan amb les Directrius
d’Ordenació Territorial, com amb les diferents normatives
urbanístiques municipals, especialment pel que fa el cas de
L’Aeròdrom de Son Bonet.

Per tot això, es presenta la següent proposició no de llei:

1- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a respectar la legalitat vigent en matèria territorial tan a
nivell autonòmic com municipal.

2- El Parlament de les Illes Balears ins ta el Govern de
l’Estat a revisar els Plans directors sectorials  dels  aeroports de
Son Sant Joan, Son Bonet, Menorca i Eivissa, amb la finalitat de
complir la legislació autonòmica en la matèria.

3- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a respectar el principi de consens i informació entre les
diferents administracions, autonòmica i central en aquest cas,
per a la redacció dels Plans directors esmentats.

Palma, a 18 d'octubre del 2001.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 598/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a honoraris reportats
per arquitectes i aparelladors contractats per la Conselleria
d'Educació i Cultura. (BOPIB núm. 81 de 16 de febrer del
2001).

Relació de contractes d'assistència tècnica celebrats per la
Conselleria d'Educació i Cultura des del mes de juliol de l'any
1999 fins al dia de la data.

- Redacció de l'avantprojecte per a la construcció d'un centre
d'ensenyament secundari a Campos. Arquitecte: Bàrbara
Balanzó Moral. Pressupost de l'obra: 310.903.118. Import
d'honoraris: 1.938.749.

- Coordinació de seguretat i salut durant les obres de construcció
del centre de l'IES de Marratxí. Enginyer: Andreu Oliver
Cirerol. Pressupost de l'obra: 1.136.075. Duració del contracte:
el d'execució de les obres. Import: 864.922.

- Redacció del projecte i estudi de seguretat i salut per a la
instalAlació elèctrica a l'IES de Son Pacs. Enginyer: Francisco
Valcaneras Martínez. Pressupost de l'obra: 21.039.507. Import:
810.157.

- Projecte i estudi de seguretat i salut d'instalAlació de calefacció
al C.P. Establiments. Enginyer: Francisco Valcaneras Martínez.
Pressupost de l'obra: 6.425.443. Import: 298.832.
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- Estudi de seguretat i salut adjunt al projecte d'execució per a
la construcció d'un centre d'ensenyaments mitjans al Port de
Pollença. Arquitecte: Bartomeu Nicolau Mayol. Pressupost de
l'obra: 228.194.726. Import: 518.129.

- Avantprojecte per a la construcció de l'IES al Port de Pollença.
Arquitecte: Bartomeu Nicolau Mayol. Termini: un mes.
Pressupost de l'obra: 228.194.726. Import. 1.604.809.

- Avantprojecte per a l'ampliació del centre públic de
Llucmajor. Arquitecte: Bartomeu Nicolau Mayol. Pressupost:
235.348.919. Import: 1.074.546.

- Redacció de l'estudi previ i avantprojecte de l'ampliació a l'IES
de Ciutadella. Pressupost de l'obra: 127.290.074. Arquitecte:
Isabel Bennàssar Félix. Import: 1.169.439.

- Redacció del projecte bàsic i d'execució de l'IES Damià
Huguet de Campos. Arquitecte: Emili Sagristà Ramis.
Pressupost de l'obra: 44.420.886. Import: 743.770.

- Redacció del projecte bàsic i d'execució de l'IES Damià
Huguet de Campos. Arquitecte: Rafel Moranta. Pressupost de
l'obra: 44.420.886. Import: 743.770.

- Redacció del projecte bàsic i d'execució per a la construcció
d'un centre d'ensenyament secundari a Campos. Arquitecte:
Antoni Pons Cañellas. Pressupost de l'obra: 44.420.886. Import:
743.770.

- Projecte bàsic per a l'ampliació del centre públic de Son
Ferriol. Arquitectes: Francisco Pizà Alabern i Maria José Duch.
Pressupost de l'obra: 59.117.150. Import: 808.306.

- Avantprojecte d'ampliació al centre públic de Son Ferriol.
Arquitectes: Francisco Pizà Alabern i Maria José Duch.
Pressupost de l'obra: 59.117.150. Import: 1.087.678.

- Direcció d'obres per a l'ampliació del centre públic Es Cremat
de Vilafranca. Arquitectes: Francisco Pizà Alabern i Maria José
Duch. Pressupost de l'obra: 40.805.895. Import d'honoraris:
852.026.

- Redacció de l'estudi bàsic i de seguretat del projecte d'activitat
al centre públic Mestre Colom de Bunyola. Enginyer: Cristòfol
Amengual i Martorell. Pressupost de l'obra: 17.914.926. Import:
679.090.

- Redacció de l'estudi de seguretat del projecte d'activitat de les
obres a l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca. Enginyer: Cristòfol
Amengual i Martorell. Pressupost de l'obra: 71.829.894. Import
d'honoraris: 1.911.603.

- Coordinació de la seguretat durant les obres del centre públic
Es Canyar de Manacor. Arquitecte: Gregori Noguera Oliver.
Import d'honoraris: 457.272.

- Coordinació de seguretat i salut al centre escolar Costa i
Llobera de Pollença. Arquitecte tècnic: Andreu Oliver Pallicer.
Import: 758.046.

- Direcció de les obres de reparació de les cobertes a l'IES
Berenguer d'Anoia d'Inca. Arquitecte: Joan Riera Jaume. Import
de l'obra: 62.487.294. Import: 1.273.420.

- Redacció del projecte d'electricitat a l'IES de Campos.
Enginyer: Gabriel Pons Cañellas. Import de l'obra: 16.229.699.
Honoraris: 571.045.

- Redacció del projecte d'instalAlacions i projecte bàsic al centre
públic d'Alcúdia. Arquitecte: Sandra Piñeiro Estarellas. Import
d'honoraris: 486.904. Pressupost de l'obra: 253.642.789.

- Redacció del projecte d'execució per a l'ampliació de l'escola
infantil d'Alcúdia. Arquitecte: Sandra Piñeiro Estarellas. Import
d'honoraris: 1.828.090. Pressupost de l'obra: 253.642.789.

- Redacció del projecte d'execució de la construcció d'un centre
públic a Alcúdia. Arquitecte: Joan Soler Rebassa. Pressupost:
253.642.780. Honoraris: 406.242.

- Redacció del projecte dels esquemes d'instalAlacions, projecte
bàsic i projecte d'execució per al centre infantil d'Alcúdia.
Arquitecte: Joan Soler Rebassa. Pressupost de l'obra:
253.642.780. Import dels honoraris: 1.098.686.

- Direcció de les obres de construcció de l'IES Sa Colomina
d'Eivissa. Arquitecte tècnic: Vicent Serra Ribas. Pressupost de
l'obra: 372.355.839. Import d'honoraris: 1.290.126.

- Redacció de l'estudi previ per a l'ampliació d'un centre
d'educació infantil al centre públic de Palmanyola. Pressupost
de l'obra: 123.950.630. Arquitecte: D. de la Vega Martínez.
Import dels honoraris: 379.585.

- Redacció de l'estudi previ per a la reforma del Centre de
Professorat i Recursos. Arquitecte: Ángel Gracia Jalón.
Pressupost de l'obra: 107.907.000. Import dels  honoraris:
314.277.

- Redacció del projecte bàsic i d'execució, així com l'estudi de
seguretat i salut per a la reforma i ampliació del centre públic
d'Establiments. Arquitecte: Ángel García Jalón. Pressupost de
l'obra: 12.977.860. Import: 834.044.

- Aprovació del pla de seguretat a les obres de la primera fase
del Conservatori de Música. Arquitecte tècnic: Eugenio RulAlan
Losada. Import: 522.000.

- Direcció de la coordinació de la seguretat durant les obres del
Conservatori de Música. Arquitecte tècnic: Eugenio RulAlan
Losada. Import dels honorari: 1.934.279.

- Redacció de l'avantprojecte de l'IES Bendinat. Arquitectes:
Fiol Salas, Arquitectes SL. Pressupost de l'obra: 421.596.884.
Import dels honoraris: 1.862.311.

- Redacció del projecte d'instalAlació d'electricitat al centre
públic Bartomeu Ordines de Consell. Arquitecte: Jaume
Rosselló Rubert. Pressupost de l'obra: 16.313.033. Import dels
honoraris: 631.520.

- Avantprojecte per a l'ampliació i reforma del centre públic
Jaume III de Llucmajor. Arquitecte: Francesc Garau Garau.
Pressupost de l'obra: 235.348.919. Import: 1.074.546.

- Projecte bàsic per a l'ampliació del centre públic Na Caragol.
Arquitecte: Andreas Schulz. Pressupost de l'obra: 75.636.254.
Import: 1.212.891.
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- Direcció de les obres d'ampliació a l'IES Guillem Cifre de
Colonya. Arquitecte: Mateu Carrió Muntaner. Pressupost de
l'obra: 53.221.038. Import: 813.872.

- Coordinació de la seguretat per a l'ampliació de les obres a
l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca. Arquitecte tècnic: Javier Suárez
Genovart. Import: 367.321.

- Redacció del projecte bàsic per a les obres del centre públic
d'Artà. Arquitecte: Eduard Aguascá Solé. Pressupost de l'obra:
75.636.254. Import dels honoraris: 1.212.891.

- Redacció de l'avantprojecte d'un centre d'enseyament
secundari de Campos. Arquitecte: Antonio Barceló Baeza.
Pressupost de l'obra: 310.903.118. Import dels  honoraris:
1.938.749.

- Redacció del projecte base per a la construcció d'un centre
d'ensenyament secundari al Port de Pollença. Arquitecte:
Bartomeu Nicolau Mayol. Pressupost de l'obra: 228.194.726.
Import: 1.993.553. Termini: un mes.

- Projecte de desenvolupament de l'esquema d'instalAlacions al
C.P. d'Alcúdia. Arquitecte: Jaume Vidal Contestí. Pressupost de
l'obra: 253.642.780. Import dels honoraris: 924.930.

- Projecte bàsic i estudi de seguretat per a la construcció d'un
centre infantil a Alcúdia. Arquitecte: Jaume Vidal Contestí.
Pressupost de l'obra: 253.642.780. Import dels  honoraris:
1.111.429.

- Projecte d'execució per a l'escola infantil d'Alcúdia.
Arquitecte: Jaume Vidal Contestí. Pressupost de l'obra:
253.642.780. Import dels honoraris: 1.828.090.

- Redacció del projecte d'instalAlació de pèrgola a l'Escola d'Arts
i Oficis  de Maó. Arquitectes: Joan Gomila i Domingo Enrich
S.C. Import de l'obra: 5.528.820. Import dels honoraris:
359.152.

- Avantprojecte per a l'ampliació del C.P. Mitjà de Mar de
Portocristo. Arquitectes: A4SC. Pressupost de l'obra:
50.201.786. Import dels honoraris. 665.527.

- Projecte bàsic per a l'ampliació del C.P. Mitjà de Mar de
Portocristo. Arquictes: A4SC. Pressupost: 50.201.786. Import
dels honoraris: 1.987.412.

- Redacció del projecte d'instalAlació per a les aules-taller a l'IES
Josep Maria Quadrado de Ciutadella. Arquitectes: Jordi
Taltavull Reinés, Arquitectura. Pressupost de l'obra: 48.892.158.
Import dels honoraris: 476.062.

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3468/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María González i Ortea, relativa a contracte de
la Sra. Maria Antònia Burguera Rigo a Semilla. (BOPIB núm.
108 de 28 de setembre del 2001).

El tipus de contracte de la Sra. Maria Antònia Burguera i
Rigo amb Semilla és el previs t al Reial Decret 1382/1985, d'1

d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial
del personal d'alta direcció (BOE de 12 d'agost del 1985).

Palma, 15 d'octubre del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3469/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José María González i Ortea, relativa a procediment
d'elecció de la Sra. Maria Antònia Burguera Rigo. (BOPIB
núm. 108 de 28 de setembre del 2001).

El procediment d'elecció que va ser utilitzat per Semilla SA
per seleccionar la Sra. Maria Antònia Burguera i Rigo va ser el
previst al Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula
la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció
(BOE de 12 d'agost del 1985)

Palma, 15 d'octubre del 2001.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3895/01, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Medi Ambient.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 d'octubre del 2001, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Medi Ambient, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre el pla de contingència a
Eivissa per la sequera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Caràcter públic del debat del dictamen de les propostes de

conclusions de la Comissió no permanent d'investigació sobre
l'adquisició de finques i terrenys per part de l'administració
autonòmica. 

La Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus de les Illes
Balears, en reunió de dia 17 d'octubre del 2001, acordà per
unanimitat que el debat del dictamen de les propostes de
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conclusions de la comissió no permanent de referència sigui
públic.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Continuació de la tramitació de la proposició de llei (RGE

núm. 3344/01), de modificació de l'article 471 de la Llei
Orgànica 6/1985, del poder judicial i  obertura del termini de
presentació d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 d'octubre del 2001, acordà que, havent estat presa en
consideració pel Ple de la Cambra la Proposició de llei de
referència, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista (BOPIB núm. 106, de 17 de setembre d'enguany),
i de conformitat amb l'establert per l'article 126.4 del
Reglament de la Cambra, de trametre a la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals la proposició de llei
esmentada, i d'obrir el termini perquè s'hi puguin presentar
esmenes.

Aquest termini serà de quinze dies, a comptar des del dia
següent al de la publicació d'aquest acord, i finalitzarà dia 14
de novembre d'enguany, a les 14,00 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.

3700/01. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 d'octubre del 2001, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3894/01, presentat pel Govern de les Illes Balears, i acceptà la
retirada de la solAlicitud de compareixença de referència,
publicada en el BOPIB núm. 110, d'11 d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2816/01. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 d'octubre del 2001, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3922/01, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Ecologista, i acceptà la retirada de la proposició no de llei de

referència, relativa a servei de transport sanitari, publicada en
el BOPIB núm. 98, de 15 de juny d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a Tribunal qualificador de les proves de la

convocatòria per cobrir la plaça d'administrador de l'entorn
ofimàtic del Servei d'Informàtica del Parlament de les Illes
Balears.

El tribunal qualificador de les proves de referència
(convocatòria publicada al BOPIB núm. 111, de 19 d'octubre
d'enguany) serà constituït per les persones següents:

* President: Molt Hble. Sr. Maximilià Morales i Gómez.
Suplent: Hble. Sr. Fèlix Fernández i Terrés.

* Vocals:

Titular: Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Lluís Isern i Estela.

Titular: Hble. Sr. Joan Buades i Beltran.
Suplent: Hble. Sra. Francisca Bennàssar i Tous.

Titular: Sra. Eva Janakieff i de Pablos.
Suplent: Sr. Joan Miquel Tramullas i Mesquida.

Titular: Sr. Bartomeu Munar i Pascual.
Suplent: Sr. Gabriel Tous i Bauzá.

Titular: Sr. Llorenç Valverde i Garcia.
Suplent: Sr. Josep Lluís Ferrer i Gomila.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 111.

- Pàg. 2632. Ordre de Publicació B), apartat E.
On diu: ..., s'aprovà el cessament del Sr. José Negrón Nevada ...
Ha de dir: ..., s'aprovà el nomenament del Sr. José Negrón
Nevado ...
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