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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 4061/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals
que viuen a l'entorn humà. 2787
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el litoral de les Illes Balears. 2788
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2788

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 2415/01, presentada per l'Hble Sr. Diputat  Gaspar Oliver i Mut, relativa a transferència de 12 milions dels
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2789

B) A la Pregunta RGE núm. 2922/01, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Marí i Tur, relativa a propostes per obrir els centres
d'ensenyament primari una hora abans de l'horari lectiu. 2789

C) A la Pregunta RGE núm. 2927/01, presentada per l'Hble Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a temari de les proves de català
de la Junta Avaluadora de Català. 2789

D) A la Pregunta RGE núm. 2929/01, presentada per l'Hble Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a normativa sobre qualificació
a les proves de català. 2789

E) A la Pregunta RGE núm. 2930/01, presentada per l'Hble Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a despeses del seguiment
del Pla de salut mental. 2789

3.17. INFORMACIÓ
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A) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3571/01. 2790

B) Publicació de les conclusions presentades com a vot particular al Dictamen de propostes de conclusions de la Comissió no
permanent d'investigació sobre l'adquisició de finques i terrenys per part de l'administració autonòmica. 2790

5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció errates BOPIB núm. 113. 2790
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

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

23 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3782/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a soterrament de les esteses
elèctriques a l'illa de Formentera. (BOPIB 110 d'11 d'octubre
del 2001 ).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre 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

23 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3783/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a soterrament de les esteses
aèries. (BOPIB 110 d'11 d'octubre del 2001 ).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre 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

23 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3886/01, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions de la
directora de l'IBAS en relació amb la desaparició de les
residències per a la gent vàlida. (BOPIB 111 de 19 d'octubre
del 2001 ).

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

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

Ordre de Publicació

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

23 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3880/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a pla màrqueting
turístic 2001-2006. (BOPIB 111 de 19 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 3 de novembre 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

23 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3881/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a negativa a lliurar
documentació per part del conseller de Turisme. (BOPIB 111
de 19 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 3 de novembre 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

23 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3882/01, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a establiment de quotes
a l'entrada d'immigrants. (BOPIB 111 de 19 d'octubre del
2001).

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

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

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

23 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3883/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mala olor a l'edar de
la ciutat d'Eivissa. (BOPIB 111 de 19 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 3 de novembre 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

23 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3884/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a places que falten als
instituts d'Eivissa. (BOPIB 111 de 19 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 3 de novembre 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

23 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3876/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans d'emergència.
(BOPIB 111 de 19 d'octubre del 2001 ).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre 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
23 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3877/01, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a possible
contagi d'àntrax. (BOPIB 111 de 19 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 3 de novembre 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

23 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3878/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a tamarells per pedres.
(BOPIB 111 de 19 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 3 de novembre 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

23 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3875/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a la Colònia de Sant
Jordi. (BOPIB 111 de 19 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 3 de novembre 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

23 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3875/01, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Ferrer i Costa, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions en matèria de
protecció civil. (BOPIB 111 de 19 d'octubre del 2001 ).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre 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

23 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm.
3885/01, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obres de connexió de la
dessaladora de Sant Antoni amb la zona sud de la Badia de
Portmany. (BOPIB 111 de 19 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 3 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

23 d'octubre del 2001, rebutjà la Moció RGE núm. 3812/01,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
d'habitatges unifamiliars i altres actuacions referides a les
àrees d'interès agrari. (BOPIB núm. 111 de 19 d'octubre del
2001).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre 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 l'adquisició de finques i
terrenys per part de l'administració autonòmica.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre del 2001, aprovà per 31 vots a favor, 26 en
contra i cap abstenció, el dictamen de conclusions de
referència, que es reprodueix a continuació.

Palma, a 2 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Dictamen de conclusions elaborat per la Comissió no
permanent d'investigació sobre l'adquisició de finques i

terrenys per part de l'administració autonòmica

La Comissió No Permanent d’Investigació sobre
l’adquisició de finques i terrenys per part de l’administració
autonòmica fou creada a la sessió plenària ordinària del
Parlament de les Illes Balears el 26 de setembre de l’any 2000, a
proposta del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista,
mitjançant l’escrit RGE núm. 2093/2000.

Aquesta comissió no permanent d’investigació fou
constituïda dia 6 de febrer de l’any 2001, amb un total de nou
diputats: quatre del Grup Parlamentari Popular, el Sr. José María
González i Ortea, el Sr. Joan Flaquer i Riutort, el Sr. Cristòfol
Huguet i Sintes i el Sr. Josep Juan i Cardona; dos del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Francina Armengol i Socias i el
Sr. Salvador Cánoves i Rotger; un del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, el Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias; un del
Grup Parlamentari d’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 nous membres en resultà
elegida la Mesa de la comissió, integrada pel Sr. Salvador
Cánoves i Rotger, com a president; pel Sr. Josep Juan i
Cardona, com a vicepresident i pel Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, com a secretari. En un moment posterior, atesa la
renúncia presentada pel Sr. Alorda i Vilarrubias, ocupà el càrrec
de secretari de la Mesa de la Comissió el Sr. Cecili Buele i
Ramis. El Sr. Cristòfol Huguet i Sintes  fou substituït de forma
permanent per la Sra. Maria Salom i Coll, a partir de l’1 de juny
(RGE núm. 2676/01). 

La comissió, a la sessió de dia 21 de febrer del 2001, aprovà
el pla de treball presentat  de forma conjunta pels Grups
Parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista i d’Esquerra
Unida i Ecologista, que consistia a solAlicitar del Govern un
llistat de les adquisicions d’immobles, per un import igual o
superior als cinquanta milions de pessetes, efectuades per la
comunitat autònoma des de l’any 1983.

Una vegada acomplert aquest tràmit, els grups parlamentaris
disposaven de quatre dies per a presentar les solAlicituds de
documentació i les compareixences pertinents, la qual cosa es
decidí a la sessió de la comissió de dia 22 de març de l’any 2001,
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i es va acordar la seva tramesa per la Mesa de la Comissió del
mateix dia, amb els termes que s’exposen:

I. Tramesa tant al Govern com al Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears de les solAlicituds de documentació en
relació, per una banda, als expedients complets de les finques
Es Torretó, Cala Mondragó, Ca’n Marroig i Aubarca i es Verger,
i la seu de la Conselleria d’Agricultura; i, per una altra, el
testimoni complet de l’expedient judicial de la causa penal 4/96
conegut com el “Cas Agricultura”.

II. Fixació del calendari de les compareixences, en principi per
a dos dies, el 6 i 7 de juny, i es recaptà la presència de deu
persones (que es detallaran en el paràgraf següent),
conformement s’establia en el pla de treball aprovat per la
comissió (escrit RGE núm. 1508/01, presentat  pels Grups
Parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista i d’Esquerra
Unida i Ecologista).

A la sessió de la comissió de dia 6 de juny tingueren lloc les
compareixences previstes, excepte la del Sr. Pere J. Morey i
Ballester per causa justificada, i es desenvoluparen en l’ordre
que segueix: a les 11:30 hores, el Sr. Fernando Lozano
Hernando; a les 12:30 hores, el Sr. Alejo Reynés Corbella; a les
13:30 hores, el Sr. Domingo Ferrari Mesquida; a les 18:30 hores,
el Sr. Fernando Garrido Pastor; i a les 19:30 hores, el Sr. Ventura
Catany Sánchez, tots ells per a informar sobre l’adquisició de la
seu de la Conselleria d’Agricultura. Dia 7 de juny es va
continuar l’ordre de compareixences establert: a les 10:30 hores,
el Sr. Angel Olmos M ené, quant a la compra de la seu de la
Conselleria d’Agricultura; i la resta de compareixents respecte
de l’adquisició de les finques d’Aubarca i Es Verger, així a les
11:30 hores, el Sr. Antonio Forteza Forteza; a les 12:30 hores, el
Sr. Sabino Elejondo Miguel; i a les 13.30 hores, el Sr. Gabriel
Morell Solivellas.   

Així mateix, dia 6 de juny, la comissió acceptà, en primer lloc
i per unanimitat, el pla de treball complementari reiterat pel Grup
Parlamentari Popular (RGE núm. 2641/01) -inicialment presentat
(RGE núm. 651/01)- en el qual, a propòsit de la compra de les
finques d’Aubarca i Es Verger, instà les compareixences del Sr.
Bartomeu Oliver, de la Sra. Jutta Kemler i del Sr. Eduard Hingerl;
i, en segon lloc, una solAlicitud de documentació a l’Ajuntament
de Formentera, a petició del representant del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista. Declarada la urgència per part de
la comissió, dia 13 de juny horabaixa es pogueren dur a terme
les compareixences dels Srs. Pere J. Morey i Ballester, Eduard
Hingerl i Jutta Kemler. 

Com a conseqüència de les compareixences anteriors i de la
necessitat de nova documentació complementària, el 2 de juliol
del 2001 es presentà un escrit signat pels Grups Parlamentaris
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista i d’Esquerra Unida i
Ecologista (RGE núm. 3064/01),  respecte del qual la comissió,
en data 5 de juliol, es pronuncià amb el vot favorable dels
representants dels Grups Parlamentaris Socialista, PSM-Entesa
Nacionalista, Esquerra Unida i Ecologista i Mixt, i el vot
desfavorable del Grup Parlamentari Popular. D’aquesta manera,
la Mesa de la comissió va trametre  diverses solAlicituds de
documentació a la Banca March i al Crèdit Lyonnais España, i
a l’Ajuntament d’Artà, i va recaptar la compareixença per al dia
12 de juliol dels Srs. Monserrat  Santandreu i Ginard i José

Antonio Pérez de Mendiola i Roig; així es donaren per
finalitzats els treballs de la comissió.

Si bé en principi, la data de presentació de les propostes de
conclusions finalitzava el 7 de setembre del 2001, la comissió,
atès l’escrit presentat  per la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista RGE núm.3346/01, va decidir, dia 11 de setembre,
l’obertura d’un nou termini per a la seva presentació.

Com a conseqüència de l’anàlisi de la documentació de la
informació rebuda a les compareixences abans assenyalades, la
Comissió No Permanent d’Investigació sobre l’adquisició de
finques i terrenys per part de l’administració autonòmica, a la
sessió d’avui, ha aprovat amb 5 vots a favor dels Grups
Parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra
Unida i Ecologista i Mixt, 3 en contra del Grup Parlamentari
Popular i cap abstenció, les següents conclusions:

Aubarca i es Verger

* El Govern de les Illes Balears té coneixement que hi ha a la
venda unes finques del municipi mallorquí d’Artà, d’un gran
valor ambiental, situades en una zona en la qual el Govern té la
intenció de promoure la declaració d’espai natural protegit, i
decideix iniciar negociacions amb el representant de la
propietat. Aquest informa al representant del Govern que hi ha
una empresa alemanya que té una opció de compra sobre la
societat propietària de les finques. El representant del Govern
es posa en contacte amb l’empresa alemanya per tal d’estudiar
la possibilitat de comprar-li les finques si, finalment, executa la
seva opció.

* L’empresa alemanya deixa passar el termini de l’opció de
compra i les successives pròrrogues, i la propietat  passa a oferir
les finques al Govern per un preu de 1.200 milions de pessetes
a pagar en tres anys.

* El conseller de Turisme sotmet la possibilitat de la compra a
la Comissió Interdepartamental de Turisme de dia 29 de
novembre del 1999. Aquesta acorda que “s’elevi al Consell de
Govern i, si es considera convenient, es prengui l’acord
necessari per a l’adquisició de les finques Aubarca i Es Verger”.

* La Conselleria de Turisme encarrega dues valoracions (una
interna i una externa) de les finques per a comprovar si l’oferta
s’ajusta al seu valor. Les dues valoracions donen un preu
superior al de l’oferta.

* El Consell de Govern en la seva reunió de dia 8 de febrer del
2000 acordà la compra de les finques d’Aubarca i es Verger.

Fins aquí, la relació dels fets, documentalment comprovats,
que s’ajusten a la informació que el Govern ja havia donat i que
el desenvolupament de les sessions de la comissió
d’investigació ha confirmat plenament. Els treballs de la
comissió també han permès desmentir les acusacions del Grup
Parlamentari Popular, formulades en diverses ocasions.

Val la pena assenyalar que el Grup Parlamentari Popular
només va solAlicitar les compareixences de la persona que tenia
l’opció de compra que no va poder executar (lògicament
ressentida amb el Govern per no haver avalat la seva solAlicitud
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d’un préstec bancari), del seu representant i d’un suposat
director d’una oficina bancària, que va resultar no ser tal
director i que no coneixia les persones que tenien l’opció de
compra sobre les finques.

Resulta sorp renent el fet que en cap moment el Grup
Parlamentari Popular hagi solAlicitat que s’aporti la taxació que
tantes vegades havia esmentat en el debat parlamentari (això sí,
amb conclusions diferents en cada cas) i que s’havia fet a
instàncies d’una entitat bancària, davant una solAlicitud de
préstec.

Les conclusions que s’han pogut extreure en relació a les
acusacions del Grup Parlamentari Popular són les següents:

1.  Les finques d’Aubarca i es Verger, tant per la seva
situació (dins el que haurà de ser el Parc de Llevant), com per
la seva extensió i els seus valors ambientals o paisatgístics, són
excepcionals. Això ha quedat confirmat, entre d’altres, pels
informes que consten dins l’expedient de compra i per les
declaracions dels tècnics que en feren les valoracions.

2. Difícilment s’hauria pogut presentar a un concurs cap
oferta de finca amb uns valors i una extensió comparables a
Aubarca i es Verger. Tal com va dir un dels tècnics que
comparegué davant la comissió, en tota l’illa de Mallorca hi ha
molt poques finques d’unes característiques similars (segons
el seu parer, només la de Formentor). La comissió considera que
sempre que es pugui adquirir de manera directa una finca a preu
igual o inferior al de mercat no és necessari fer un concurs
públic, el resultat del qual ja estigui predeterminat. Això és el
que va passar en la compra de la finca Can Marroig de
Formentera a la qual, tal com es veurà més endavant, i en contra
de les afirmacions del Sr. González Ortea, només s’hi va poder
presentar l’única finca que reunia tots els requisits del concurs,
i es va acabar comprant pel preu màxim previst per hectàrea
(aproximadament, el doble que en el cas d’Aubarca i es Verger).
Tal com s’ha pogut comprovar en l’anàlisi de la relació de
compres, tampoc no és cert que els governs anteriors
compressin majoritàriament per concurs.

3.  Ha quedat clarament demostrat al llarg dels treballs de la
comissió que l’opció de compra que posseïa una empresa
alemanya, i que no va poder exercitar per falta de liquidesa, era
sobre una societat, propietària de les finques i no sobre les
pròpies finques. També ha quedat ben clar que els venedors
sempre demanaren el mateix preu per a la venda de les finques
d’Aurbarca i es Verger.

4. Els dos tècnics que varen fer valoracions de les finques
deixaren ben clar davant la comissió que les seves taxacions
tenien en compte les normes urbanístiques aplicables i la
legislació territorial i que, de cap de les maneres, no es pot
afirmar que hagin perdut valor (el tècnic de l’Administració va
dir que, com és norma, la seva valoració es va fer a la baixa).
D’altra banda, no és cert que s’hagi variat la regulació
urbanística de la zona, des de la formalització de l’opció de
compra fins a l’adquisició per part del Govern.

Pel que fa als efectes de la Llei 9/99 sobre les possibilitats
edificatòries de les finques, s’ha de considerar que aquests -al
contrari del que s’ha afirmat- són mínims, ja que la parcelAlació

amb finalitats urbanístiques ja estava prohibida per la llei
estatal. D’altra banda, s’ha de tenir en compte que el projecte
de l’empresa alemanya no era d’aprofitament urbanístic per a la
construcció d’habitatges unifamiliars, sinó d’hotel de cinc
estrelles, plantes envasadores d’aigua mineral, dessaladores
(totes aquestes instalAlacions difícilment es podien ubicar en
aquestes finques, a causa de la normativa urbanística, que no
ha estat modificada) i aprofitament turístic mitjançant
l’establiment d’una quota als visitants de les finques.

5. Tal com es pot  comprovar de la lectura de l’acta de la
Comissió Interdepartamental de Turisme, l’acord que es va
prendre consisteix que s’iniciï l’expedient administrat iu per tal
que, després dels tràmits necessaris, s’elevi la possibilitat de la
compra al Consell de Govern. Les valoracions encarregades per
la Conselleria de Turisme formen part d’aquests tràmits, per
tant, no és que s’haguessin d’haver fet abans del 29 de
novembre (i no del 16, com deia el Sr. Flaquer), sinó que,
necessàriament, s’havien de fer amb posterioritat.

6. Les denúncies i amenaces contra l’autor de la valoració
externa desaparegueren davant la seva compareixença, la
rotunditat de les seves argumentacions i el rigor amb què es va
veure que havia fet la feina; fins a l’extrem, que el representant
del Grup Popular va haver de demanar-li excuses.

Finalment, en relació a les comparacions que es varen fer
amb la compra de la finca Can Marroig, de l’examen de la
documentació aportada a la comissió es desprèn que el seu
grau de protecció era igual o superior al d’Aubarca i es Verger,
ja que està afectada per la Reserva Natural de ses Salines
d’Eivissa i Formentera i que els informes del Sr. Mayol, com no
podia ser d’altra manera, només fan referència als seus valors
ambientals.

Edifici del carrer Foners (seu de la Conselleria d'Agricultura
i Pesca)

Els treballs de la comissió i la documentació analitzada
confirmen les sospites que al seu moment s’expressaren sobre
que la compra no es va fer d’una manera correcta, que s’hauria
pogut obtenir l’edifici a un millor preu i que aquesta compra,
que es va fer a una empresa (EDISALAM, SA) que és una
societat constructora que durant els anys 1989, 1990 i 1991 patí
la crisi generalitzada que hi havia al sector immobiliari, i que
tenia pendent de venda un edifici quasi sencer del carrer Foners
de Palma, va generar unes comissions exagerades que poden
haver anat a parar a destinataris aliens als operadors
immobiliaris. Aquesta venda va suposar una important
aportació de liquidesa a una empresa que en aquells anys
mantenia com a única activitat empresarial la comercialització de
l’edifici del carrer Foners.

Aquests fets posen en evidència el grup parlamentari (el
Popular) que, al seu moment, va impedir la constitució d’una
comissió d’investigació específica que, segurament, en menys
distància temporal amb els fets analitzats, hauria pogut arribar
a conclusions més concretes.

Pel que fa a l’expedient judicial del conegut com “Cas
Agricultura”, causa penal 4/96 de la Sala Civil i Penal del
Tribunal Superior de Justícia de Balears, del qual han pogut
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tenir coneixement complet els membres de la comissió, sorprèn
que en la resolució d’arxiu definitiu de 28 de febrer del 1997 de
la causa, es facin afirmacions com les següents:

……..”esa declaración aporta un dato de interés palmario
con nivel de mero inicio que, puesto en conexión con otros que
aparecen en la causa, conviene investigar para comprobarlo o
definitivamente desmentirlo. Debe tenerse en cuenta, en efecto,
que el Sr. Catany asevera también con rotundidad que el Sr.
Roig se ufanaba de su relación personal con el Presidente del
Govern Balear en razón de sus vínculos mercantiles comunes
y que por ello sugirió hacerse cargo de las gestiones y que
luego, en el curso de las negociaciones, dijo al testigo que
había tenido varias conversaciones directas con el Sr. Cañellas
sobre el tema que éste había hecho hincapié en la necesidad de
que no trascendieran; manifestaciones que cuadran en
principio con el conjunto de hechos y detalles que apuntan a
que los Srs. Roig y Salvá disfrutaron de un tratamiento
privilegiado por parte de la Administración hasta culminar con
su empeño mediador, venta del solar de Son Gotleu incluida, y
que, además, ayudarían a explicar por qué el Sr. Salvá se avino
a recibir únicamente el 30 por ciento de la comisión, dejando a
su socio el 70 por ciento restante en atención a que la
intervención de éste en las negociaciones tuvo un peso mucho
mayor que el suyo según declara (fol. 400) y, todavía más, a
que el Sr. Roig cobrara en su totalidad el primer pago de la
comisión por importe de 15 millones sin repartirlo con él ni
siquiera en la proporción indicada.

No cabe destacar, por tanto, de modo tajante e irrebatible la
posibilidad de que el Sr. Cañellas hubiera recibido en provecho
p ropio parte del dinero que la entidad vendedora satisfizo a los
intermediarios en pago de los honorarios que devengaron por
su intermediación en la venta. Tal es el hecho concreto que
requiere ser investigado y el que debe tormarse como punto de
referencia a la hora de enjuiciar la procedencia de las varias
diligencias de instrucción”….

“Relevancia algo mayor parece revestir en principio la
solicitud de que se reclamen los libros registro de acciones
nominativas y libro diario de la sociedades “Turística Roig
S.A.” e “Inversions Cala D’Or SA”, así como los libros de
acciones nominativas y de socios de “Aurai SL”, dado que el
Sr. Roig facturó a nombre de aquellas el cobro de los primeros
15 millones de comisión, -la cantidad realmente ingresada
fueron 16.800.000 pesetas al incrementarse con el recargo del
I.V.A- y utilizó esta última para titular la mitad indivisa de la
propiedad del local de Son Gotleu mediante el cual la
vendedora les liquidó a él y al Sr. Salvá, la part e de comisión en
cuantía de 20 millones de pesetas que todavía pendían de cobro
en el año 1993, local que escasos meses más tarde ambos
lograron vender a la Comunidad autónoma por precio de 34
millones”.

Aquestes afirmacions demostren que l’anomenat “Cas
Agricultura” es va tancar en fals i que no s’investigaren el
conjunt de fets dignes d’aclariment, cosa que no hauria passat
si, quan pertocava, s’hagués constituït la corresponent
comissió d’investigació.

Pel que fa al resultat de les compareixences i de l’anàlisi de
la documentació administrativa es poden extreure les
conclusions següents:

* En la tramitació administrativa d’aquesta operació de
compravenda, resulta reiterat i persistent l’intercanvi de
documentació entre diversos departaments governamentals,
sense passar pels Registres oficials: diverses ofertes d’edificis
per part  d’algunes empreses; petició de compra de l’edifici que
el conseller d’Agricultura adreça al president Cañellas; ofici del
president Cañellas al cap de servei de Patrimoni; comunicació
del director general de Presidència al president garantint la
legalitat d’una adquisició directa sense cap procediment de
concurs públic; resolució del president de compra directa de
l’edifici, etc. Res de tot això no passa mai pel Registre oficial.

* S’ha constatat que la compra de l’edifici és molt mal
gestionada des de la Presidència del Govern: el mateix director
general de Presidència, Fernando Lozano Hernando, reconeix
que, d’haver-ho fet així en una empresa privada, no hi hauria
durat ni un dia més.

* S’ha fet evident que la certificació de les obres de reforma que
es realitzen per un valor de 110 milions de pessetes, no duu la
signatura de l’arquitecte de Patrimoni, sinó que va a càrrec del
secretari general tècnic de la Conselleria d’Agricultura,
Domingo Ferrari, càrrec polític de la confiança del president
Cañellas. També es constata que els tècnics que valoren el preu
de l’edifici ho fan sobre plànols sense fer cap visita a l’obra. En
general, podem dir que hi ha una aclaparadora manca de control
tècnic sobre la compra de l’edifici i les obres de reforma.

* No s’ha explicat mínimament per quins motius el Govern
balear pren la decisió d’adquirir l’edifici del carrer Foners, que
no reuneix les condicions adequades per atendre
convenientment el públic.

* L’inici formal de l’expedient de compra d’un edifici
indeterminat per a ubicar-hi la seu de la Conselleria
d’Agricultura es produeix el 15 de gener de l’any 1991,
mitjançant un escrit del conseller, Pere J. Morey, adreçat al
president Cañellas. Sorprenentment, la solAlicitud de Pere J.
Morey s’assembla molt a l’oferta que, una setmana abans (el 7
de gener), havia fet el Sr. Salvá en nom de la immobiliària
“Mediterráneo”.

* Només 5 dies després, el 20 de gener, dia de Sant Sebastià
(festiu a Palma) el president Cañellas resol iniciar l’expedient de
compra de l’edifici del carrer Foners.

* Tornen a passar 5 dies i, el 25 de gener, el director general de
la Presidència de la comunitat autònoma de les Illes Balears
informa que és necessari “por las peculiaridades de las
necesidades a satisfacer”, l’adquisició directa de l’edifici del
carrer Foners. Aquest director general, ni al seu informe ni a la
seva compareixença davant la comissió, mai no ha explicat en
què consistien “las peculiaridades” que feien necessària la
compra directa.

* Per l’edifici que s’havia ofert per un valor de 551.890.000
pessetes, se n’acaben pagant 798.325.200, incloent en aquest
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preu 110 milions pagats per una reforma (en un edifici que
encara estava en construcció) i l’ajornament del pagament.

* Dins l’expedient administratiu apareixen dues ofertes més,
sense registre d’entrada, que sembla ser que, al seu moment, es
descartaren. Totes elles procedeixen de la mateixa agència
immobiliària i, fins i tot, les empreses promotores de dos dels
edificis (EDISALAM i BICONTRUCT) tenen els mateixos
accionistes.

* No consta que en cap moment s’analitzés cap oferta
procedent d’alguna altra immobiliària, a pesar que –segons va
afirmar el que era conseller d’Agricultura- diverses empreses
s’havien interessat a presentar ofertes.

* Diversos compareixents alAlegaren la urgència d’abandonar
l’antiga seu de la conselleria, a l’edifici anomenat  “Los
Geranios”, i cercar una nova seu. No obstant això, tots
reconegueren que la urgència no s’havia produït l’any 1991,
sinó que venia d’alguns anys abans. De totes maneres, el
sistema emprat (expedient de compra directa i projecte de
reforma) no va garantir la celeritat, ja que encara es va haver
d’esperar aproximadament un any, des de la decisió de compra
fins que es va poder ocupar la nova seu. També resulta
sorprenent que, absolutament tots els compareixents,
destaquessin que la deficiència major era la del sistema elèctric,
que no permetia que l’aire condicionat funcionés (com si es
volgués “matar mosques a canonades”).

* Des de tots els punts de vista sembla que es va pagar un preu
exagerat per la compra de l’edifici del carrer Foners. Tot i que hi
ha dos informes que estimen correcte el preu pagat, donat que
es va haver de fer una reforma molt important, s’ha de fer notar
que aquests informes parlen de superfícies diferents i que, per
tant, resulta un preu diferent per metre quadrat construït. Així
i tot, un dels tècnics compareixents va reconèixer que la
valoració podia tenir oscilAlacions a l’alça o a la baixa d’entorn
al 25%. Resulta sorprenent, doncs, que en una negociació
directa no es puguin obtenir rebaixes del preu sinó que, al
contrari, s’acabi pagant més que l’oferta inicial.

L’edifici del carrer Foners és l’immoble urbà més car que ha
comprat mai la comunitat autònoma i resulta molt sorprenent la
comparació amb altres compres com, per exemple, la seu de la
Conselleria d’Hisenda, comprada l’any 1994 per 339.461.440
pessetes, amb una superfície de 3.277 metres quadrats, o
l’edifici ONCE, comprat l’any 2000 per a seu de la Conselleria de
Benestar Social, amb una superfície de 1.711 metres quadrats i
un preu de 142.700.000 pessetes.

Tampoc no s’entén que no s’hagués pogut negociar un
preu millor si tenim en compte que l’oferta de l’edifici conegut
com “Banco de Santander”, de les Avingudes de Palma, que -
segons sembla- es va rebutjar pel seu preu massa elevat, i  pel
qual es demanaven 220.000 pta/m2, s’acabés venent -eren
moments de recessió econòmica- per 125.000 pta/m2, segons va
reconèixer l’agent de la propietat  immobiliària que va participar
en la seva venda.

* Resulta escandalós i molt difícil de creure que els
intermediaris de la venda (un d’ells soci del president Cañellas
a una altra empresa), s’embutxaquessin 54 milions de pessetes

per la seva intermediació. Per aquest motiu, resulten molt
creïbles les afirmacions d’un dels compareixents (representant
dels accionistes que se sentiren estafats per la venda de
l’edifici de Son Gotleu) que les comissions foren excessives i es
dedicaren a “finalitats inconfessables”.

Com a conclusió final, podem afirmar que l’operació de
compravenda de la seu de la Conselleria d’Agricultura a
l’entitat EDISALAM SA va ser feta directament des de la
Presidència del Govern, amb moltes presses, amb molt poca
cura i sense gens d’encert i que, a més, no s’ha justificat
mínimament l’alt preu pagat en la compra.

Can Marroig

La “Convocatòria per a l’adquisició d’una finca o finques
rústiques situada/es a l’àrea de ses Salines de l’illa de
Formentera” es publicà al BOCAIB núm. 122, de 27 de setembre
del 1997. No obstant això, bastants mesos abans (17 de
desembre del 1996), el Diario de Ibiza ja titulava una informació
que ocupava tota la pàgina 3: “El Govern Balear cierra la compra
de Can Marroig por 350 millones. El contrato se firmará en
primavera y supone la adquisición de 146 hectáreas”. La
informació començava amb el paràgraf següent:

“ El Govern balear ha llegado a un acuerdo con Renta
Inmobiliaria para adquirir por 350 millones de pesetas las
emblemáticas fincas de Can Marroig y Can Batlet. Con este
acuerdo, que se firmará en primavera, Formentera dispondrá el
año próximo de 146 hectáreas de suelo público en una zona
próxima al Estany des Peix.

El diputado autonómico por Formentera, Joan Robert
Masdeu, que dio ayer a conocer el acuerdo, destacó la
importancia de esta adquisición, ya que es la primera propiedad
que tendrá la Comunidad Autónoma en la isla de Formentera.
Masdeu aseguró que el conseller Bartomeu Reus y el propio
presidente de la comunidad, Jaume Matas, le habían confirmado
la compra de las fincas”.

La voluntat del Govern balear de comprar a les illes
d’Eivissa i Formentera no era cap secret per a ningú, des de feia
anys. El que passava era que l’empresa propietària, Renta
Inmobiliaria, volia rescabalar-se de la gran inversió que havia
fet al seu moment, amb la intenció d’urbanitzar la zona, i això
feia que el preu que demanaven per a la venda fos inassumible
per a qualsevol administració pública. La normativa urbanística
municipal, la Llei d’Espais Naturals i la de Reserva Natural de
ses Salines d’Eivissa i Formentera, juntament amb les
mobilitzacions populars contra la urbanització de Can Marroig,
feren que l’empresa comprengués que mai no podria obtenir els
beneficis econòmics que esperava i, d’aquesta manera, va
accedir a negociar a la baixa la venda de les finques amb Govern
balear.

El motiu pel qual el Govern va voler disfressar el que era una
compra, negociada directament amb la propietat, amb la forma
d’un concurs públic, no ha estat mai desvetllat.

Les bases del concurs són quasi una fotografia del que són
les finques de Can Marroig i Can Batlet: entre 100 i 200
hectàrees, situada dins la zona de ses Salines i ha de tenir,
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almenys, 1.000 metres de costa rocosa. A tot això, s’han
d’afegir determinats valors ambientals que és ben conegut per
tothom que aquestes finques reuneixen: per això gaudeixen
d’un grau tan elevat de protecció. La certificació de
l’Ajuntament de Formentera, referida al cadastre del moment del
concurs, ja ens informa que només que s’apliqui la primera de
les condicions (entre 100 i 200 hectàrees de superfície), no hi ha
cap altra finca de la zona de ses Salines de Formentera que
reuneixi aquest requisit. A més s’ha de tenir en compte que es
partia de la subvenció que s’esperava del programa Life de la
Unió Europea per a la reintroducció del virot que s’havia de fer,
necessàriament, en aquella zona.

El preu que es va pagar per la compra de Can Marroig i Can
Batlet fou el de 304.500.000 pessetes que corresponen a
2.100.000 pessetes per hectàrea, preu màxim que permetien les
bases del concurs.

La compra de Can Marroig es va viure com una festa per
bona part de la població de Formentera i ningú no es va
qüestionar el preu que s’havia pagat, a pesar que, poc més de
dos anys després, el partit  que fou el responsable d’aquesta
compra, s’escandalitzi pel preu que ha pagat el govern actual
per les finques d’Aubarca i es Verger (menys de la meitat per
hectàrea). Per acabar, convé tornar a citar el Diario de Ibiza,
que en el número corresponent al 2 de gener del 1998, titula:
“Una finca para el pueblo. El Govern formalizará este año la
compra de Can Marroig por valor de 305 millones” i, en
l’entradeta que precedia el títol, afirmava:

“La finca de Can Marroig ha sido comprada por el Govern
balear. La noticia ha llenado de júbilo a muchos formenterenses
que han luchado desde diferentes frentes en contra de los
muchos proyectos urbanísticos que han sobrevolado durante
años la zona, ahora se abre un nuevo período. Cuando el
Govern formalice la escritura de compraventa, estos terrenos de
más de 140 hectáreas, adquiridos por concurso por 305 millones
de pesetas serán definitivamente para uso público. De esta
forma Formentera tiene por primera vez un espacio para el
pueblo”.

Cala Mondragó

Abans del 1979, és a dir, abans de la preautonomia, la
protecció de Cala Mondragó ja era un tema de plena actualitat.
L’inventari obert d’espais naturals a protegir d’ICONA, en la
seva revisió del 1984, va incloure l’espai de Cala Mondragó
com una de les àrees que mereixen aquesta actuació especial.
Entre els anys 1984 i 1989 es dugué al Parlament la proposta de
protecció en quatre ocasions, i fou derrotada cada cop.

Si l’any 1984 es creia urgent la protecció, amb tots els
elements favorables per a la declaració amb mínim cost per a la
comunitat autònoma, gravíssima era la situació l’any 1989, amb
un procés rapidíssim d’aprovació de documents urbanístics,
d’execució i d’edificació dels diferents espais que integren el
que s’anomena Mondragó (devers 800 hectàrees).

És a finals de l’any 1989, en ocasió d’una propos ta
parlamentària de declaració de Mondragó com a Àrea
d’Especial Interès que es produeix un canvi radical i s’inicien

gestions per a la compra d’una part  (aproximadament un 15%)
de l’espai en qüestió.

El procediment o l’expedient fou el d’adquisició directa.

De forma totalment heterodoxa, el president de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en document privat, sense cap
tipus d’intervenció ni de fiscalització, signa el 14 de novembre
del 1989 un COMPROMÍS DE COMPRAVENDA PRIVAT,
sense acord previ del Consell de Govern, si bé actuant en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
amb les societats propietàries de part de Mondragó (Bellsoley
SA i Agroland SA) que finalitza l’1 de febrer del 1990 (prorrogat
de comú acord fins el 15 de juny). El que crida més l’atenció és
que un compromís de compravenda on es pacten el preu i la
forma de pagament ajornat amb interessos (10 anys al 12%
d’interès anual) condicioni tot  el devenir posterior del
procediment administratiu encara no iniciat:

1. El 22 de febrer del 1990 s’aprova la Llei 2/1990, de crèdit
extraordinari (Bocaib núm. 33, de 15 de març del 1990) que no fa
més que reflectir i respectar, fil per randa, els pactes subscrits
en document privat el 14-11-89.

2. El 19 d’abril del 1990, el Consell de Govern aprova
l’adquisició directa amb les condicions del document privat de
14-11-89.

3. El 23 de maig del 1990 se signa l’escriptura pública de
compravenda, fidel reflex del document privat de 14-11-89.

S’ha de destacar que en tot el procediment de compra, en
tot  l’expedient, no cons ta l’existència prèvia ni posterior
d’informe de valoració de les finques que són objecte
d’adquisició.

El preu és de 1.950 milions de pessetes (3.003 milions
comptant l’ajornament del preu i l’interès pactat).

Les finques adquirides, segons es constata en els plànols
remesos per la Direcció General de Patrimoni, constitueixen un
territori inconnex, amb enclavaments, un vertader tauler
d’escacs, un espai sense solució de continuïtat, cosa que fa
quasibé impossible gestionar-la i no hi permet una gestió eficaç
de la naturalesa.

Així mateix, de la documentació tramesa per la Direcció
General de Patrimoni es comprova que una part  de les finques
adquirides no figuren inscrites al Registre de la Propietat, no hi
consten ni la seva titularitat amb la inseguretat jurídica que això
comporta, ni tots els problemes que fins a data d’avui té la
comunitat autònoma de les Illes Balears per registrar a nom seu;
i se n’ha denegat la inscripció o immatriculació en alguns
casos.

Es Torretó
Es tracta d’una finca de Menorca sense cap tipus d’interès

mediambiental. Això és un fet notori. És un pedregar pel qual es
paga l’any 1989 el mateix preu pel qual, més de 10 anys després,
es compra Aubarca i Es Verger amb uns valors mediambientals
indubtables.
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D’una superfície inicial de 89 hectàrees, 17 àrees, 58
centiàrees, se segregaren 60 hectàrees, les de menys valor, que
foren les adquirides per la Conselleria d’Agricultura i Medi
Natural, a 100 pts/m2, és a dir, per un preu tot al de 60 milions. El
més greu és que no consta en tot  l’expedient (55/89),
l’existència de cap informe de valoració. No consta un punt  de
referència del valor del mercat de la finca a adquirir. S’ha de
concloure que, com a mínim, no és un mètode ortodox aquesta
manera de procedir per part d’una administració pública.

El tipus d’adquisició és el de compra directa. L’acord
d’autorització de compra del Consell de Govern és de 14 de
desembre del 1989 i el 29 de desembre del mateix any, és
adquirida per la Conselleria d’Agricultura i Medi Natural amb la
finalitat de dedicar-la a usos socials, culturals i recreatius, i ser
utilitzada per la Direcció General de Joventut per als seus
programes i activitats. L’any 1999 la finca encara no havia estat
utilitzada per a cap activitat.

Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El secretari primer:
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 l'adquisició de finques i terrenys per part
de l'administració autonòmica.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre del 2001, rebutjà, per 26 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 31 d'octubre del 2001, a la vista de l'escrit RGE
núm. 3974/01, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i en
base a l'article 51.6 del Reglament de la Cambra, el vot
particular de referència es publica a continuació.

Palma, a 2 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Conclusions del Grup Parlamentari Popular en relació amb
la Comissió no permanent d'investigació sobre adquisició de

finques i terrenys per part de l'administració autonòmica

A. Introducció

La creació de la Comissió no permanent d'investigació sobre
adquisició de finques i terrenys per part de l'administració
autonòmica sorgeix a conseqüència de les presumptes
irregularitats detectades en l'adquisició de les finques
d'Aubarca i es Verger efectuades pel Govern de les Illes Balears
l'any 2000.

En concret, el Grup Parlamentari Popular va demanar les
compareixences dels consellers de Turisme i de Medi Ambient
perquè informassin sobre l'adquisició d'aquestes finques, les
compareixences varen tenir lloc els dies 22 i 23 de març de l'any
2000. A causa de les insuficients explicacions ofertes pels
consellers de Turisme i de Medi Ambient al Parlament, es va
solAlicitar la creació d'una comissió d'investigació que va ser
rebutjada, dia 9 de maig del 2000, pels grups parlamentaris que
donen suport al Govern.

Els motius que justificaven la creació d'aquesta comissió es
podien bàsicament resumir en dos: d'una banda, l'absència de
concurs públic en l'adquisició de les finques, circumstància que
havia estat llargament criticada en altres adquisicions
efectuades pels anteriors governs del Partit Popular; i d'altra,
les notícies aparegudes als distints mitjans de comunicació, que
posaven en evidència el preu excessiu que havia pagar el
Govern per ambdues finques.

Amb posterioritat, i a instància del Grup Parlamentari EU-Els
Verds, es va aprovar la creació d'una comissió d'investigació
amb un objecte més ampli que abastava la totalitat de les
adquisicions de finques i terrenys efectuades per
l'administració autonòmica els darrers anys. El Grup
Parlamentari Popular va donar suport  a l'esmentada iniciativa
parlamentària, tot  i que va criticar la perversió en l'ús de les
comissions d'investigació, ja que aquestes no estan
concebudes per a la investigació de fets ocorreguts a altres
legislatures, suficientment discutits i debatuts, alguns fins i tot
a l'àmbit judicial, sinó com a instrument de control de l'oposició
al Govern.

En qualsevol cas, el Grup Parlamentari Popular va donar
suport  a la creació d'aquesta comissió, ja que això permetia la
investigació de l'anomenat cas "Aubarca" i perquè està
plenament convençut de la legalitat i transparència de les
adquisicions efectuades en etapes anteriors.

Congruentment amb aquesta postura, les conclusions que
presenta el Grup Parlamentari Popular, una vegada finalitzats els
treballs de la comissió, van referides de manera quasi exclusiva
a la compra d'Aubarca i es Verger, encara que es fan algunes
referències a l'adquisició de l'edifici del carrer Foners (seu de la
Conselleria d'Agricultura), que ha estat el debat que diversos
grups parlamentaris han volgut reactivar amb la creació
d'aquesta comissió.

B. Conclusions.

Primera. Pel que fa referència a l'adquisició del carrer Foners
(seu de la Conselleria d'Agricultura) es poden afirmar els punts
següents:

- L'adquisició directa de l'edifici sense concurs públic va venir
justificada per les necessitats urgents d'espai dels serveis i
dependències de la Conselleria d'Agricultura. En aquest sentit,
la totalitat de les declaracions efectuades al si de la comissió
han posar de manifest la urgència i la necessitat de procedir a
l'adquisició d'un nou edifici més ampli i amb millors condicions
laborals i d'atenció al ciutadà. Al mateix temps, hi ha una
coincidència absoluta en la millora efectiva de les condicions
de treball que l'adquisició de l'edifici va suposar.
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- La declaració d'un dels compareixents, amb experiència
acreditada en el sector immobiliari, va afirmar que no hi havia
massa edificis que poguessin reunir els requisits
imprescindibles per procedir al trasllat dels serveis de la
Conselleria d'Agricultura (metre quadrats, ubicació cèntrica,
aparcaments, etc.).

- L'expedient conté un informe jurídic elaborat pels serveis
tècnics del Govern balear d'adequació de l'operació de compra
a la legalitat vigent.

- Els tècnics del Servei d'Arquitectura del Govern han
manifestat l'adequació del preu de l'edifici i de les obres de
reforma al preu de mercat en aquella època.

- L'increment de preu de l'edifici en relació amb la primera oferta
dels seus propietaris es deu a la inclusió de les obres de
reforma i condicionament, a la incorporació de determinats
locals no inclosos a l'oferta inicial i a l'ajornament del preu en
quatre anys.

- En relació amb determinades opinions expressades al si de la
comissió, s'ha de posar de manifest que, en cap moment, no es
va aportar cap prova que pogués acreditar les acusacions de
presumptes irregularitats en la compra de l'edifici. Més bé
podríem afirmar que es tractava de conflictes entre socis i
particulars, amb els quals res no hi tenia a veure l'actuació de
l'administració autonòmica.

- Per acabar, volem recordar que aquestes presumptes
irregularitats varen ser dutes a un procés penal, que va
dictaminar l'arxiu de l'expedient.

Segona. Pel que fa referència a l'adquisició de les finques
d'Aubarca i es Verger, dues són les qüestions que han estat
objecte d'investigació per part de la comissió no permanent: la
justificació de la compra directa sense concurs públic i el preu
pagat per les finques.

1a. En relació amb el procediment de compra directa emprat per
a l'adquisició de les finques podem concloure que:

- No existia cap raó d'urgència que justifiqués la utilització del
procediment de compra directa. Prova d'això és que cap dels
compareixents al si de la comissió no ha justificat aquest
procediment.

- Existeixen a l'illa de Mallorca nombroses finques situades a
espais naturals que, donada l'escassa rendibilitat que ofereixen
avui als seus propietaris, haguessin pogut participar en un
concurs públic de selecció, sobretot si tenim present l'elevat
preu abonat pel Govern per les finques d'Aubarca i es Verger.
És evident, en conseqüència, que l'elecció d'aquestes finques
concretes va suposar un clar afavoriment d'uns concrets
particulars per part del Govern de les Illes Balears.

2a. En relació al preu pagat per les finques d'Aubarca i es
Verger:

- El preu de venda de les finques, segons consta a l'acta de la
comissió, i segons declaracions del representant legal de

l'entitat venedora, sempre va ser de devers 800 milions de
pessetes.

- Existia una opció de compra a favor d'uns particulars per
aquest preu, amb la particularitat que els béns tenien unes
càrregues i que d'aquest preu s'havien de deduir unes
determinades quantitats en concepte de devolució d'un prést ec
hipotecari i d'un préstec personal.

- Aquests particulars, que havien fet efectiu el pagament de
l'opció, comptaven amb el finançament bancari suficient per fer
efectiu el seu dret i adquirir les finques.

- Existeix un informe elaborat per una empresa especialitzada en
taxacions, anomenada Valtecnic, SA, que valora les finques en
958.200.000 de pessetes a data de 7 de setembre del 1999.

- L'informe de Valtecnic adverteix que s'està en un moment de
modificació de la normativa urbanística i que una restricció de
les possibilitats edificatòries suposaria una reducció del 40%
del valor de les finques. És a dir, les finques valdrien
aproximadament 575 milions de pessetes.

- El mes de desembre del 1999 es produeix (Llei 9/1999) una
reforma de les Directris d'Ordenació Territorial que redueix
considerablement les possibilitats edificatòries sobre les
finques. Per tant, a partir d'aquest moment, i segons Valtecnic,
SA, les finques valen aproximadament 575 milions de pessetes.

- Aquestes restriccions urbanístiques són les que en darrera
instància frenen els compradors particulars, conscients que el
preu de les finques està fora de mercat com a conseqüència de
les imminents revisions del planejament urbanístic.

- A més a més, i de forma paralAlela, coneixent el recent interès
del Govern per adquirir les finques i no volen entrar en un
conflicte o competència que els pot acabar perjudicant, ja que,
com és obvi, el desenvolupament del projecte requeria de la
colAlaboració i cooperació del Govern de les Illes Balears.
Aquests són els motius que indueixen als particulars a no
exercitar l'opció de compra, ja que, segons ha quedat de
manifest a la comissió, gaudien del finançament necessari per
fer efectiva l'opció de compra.

- Els particulars no exerciten la seva opció de compra i el
Govern acaba comprant les finques per un valor de
1.200.000.000 de pessetes, és a dir, prop de ser-cents milions de
pessetes més del seu preu de mercat segons Valtecnic, SA.

- Les explicacions ofertes sobre aquest increment de preu al si
de la comissió no han estat gaire convincents. Efectivament,
s'ha volgut justificar aquest increment en el cost fiscal que
suposava la venda al Govern, ja que aquest comprava
directament les finques; mentre que els particulars compraven
la societat titular de les finques amb un cost fiscal zero.

- L'article 108 de la Llei del mercat de valors estableix el següent:
"La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en
un mercado secundario oficial, estará exenta del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Quedan exceptuadas de lo sispuesto en el párrafo anterior y
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tributarán en concepto de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados: 1.- Las transmisiones de
valores que representen partes del capital social o
patrimonio de sociedades, fondos, asociaciones u otras
entidades cuyo activo esté constituido al menos en su 50%
por inmuebles situados en territorio nacional, siempre que,
como resultado de dicha transmisión, el adquirente obtenga
la titularidad total de este patrimonio o, al menos, una
posición tal que le permita ejercer el control sobre tales
entidades".

- Amb una simple lectura d'aquest precepte legal, l'argument del
cost fiscal zero de la venda de la societat resulta manifestament
fals, ja que es tractava de la compra del cent per cent de les
accions d'una societat (Aubarca, SA), de la qual més del 50%
del seu actiu estava integrat per béns immobles radicats dins el
territori nacional (Aubarca i es Verger). Per tant, la venda als
particulars també implicava un cost fiscal.

- Tenint en compte que el representant legal del venedor ha
manifestat reiteradament que el preu era de devers 800 milions
de pessetes, es pot  afirmar que el Govern de les Illes Balears ha
pagat un sobrepreu del voltant de 400 milions de pessetes
sobre la voluntat del venedor. En relació amb la taxació feta per
Valtecnic, SA el sobrepreu és de prop de set-cents milions de
pessetes.

- És absolutament rebutjable que l'administració autonòmica
pagui la diferència de cost fiscal que li pot representar a un
particular la venda d'un bé immoble. De fet, de les declaracions
aportades al si de la comissió, s'ha posat de manifest que
l'assumpció d'aquest cost fiscal per part de l'administració no
havia estat oferta als ciutadans que tenien l'opció de compra
sobre les finques, en l'hipotètic cas que haguessin fet efectiva
l'op`ció i haguessin venut les finques al Govern. És a dir, el
Govern ha actuat d'una manera absolutament discriminatòria en
aquesta operació.

Tercera. De les declaracions efectuades en el si de la comissió
s'ha posat  en evidència que el Govern de les Illes Balears ha
volgut enganyar l'opinió pública fent veure que en l'operació de
compra d'Aubarca i es Verger s'hi incloïen unes platges verges
àmpliament publicitades pel Govern. Finalment, s'ha pogut
conèixer que aquestes platges són propietat  d'una empresa
privada i no han estat adquirides pel Govern.

Quarta. De les declaracions aportades a la comissió, s'ha posat
de manifest que el Govern de les Illes Balears va enganyar
l'opinió pública quan va afirmar que l'operació de compra de les
finques d'Aubarca i es Verger es justificava, entre d'altres
motius, en la necessitat d'evitar una operació especulativa
sobre aquestes finques per part d'uns ciutadans alemanys.
Efectivament, les declaracions dels afectats, i les del mateix
batle d'Artà, varen coincidir en el fet que es tractava d'un
projecte que, en cap cas, no podia traduir-se en una posterior
parcelAlació a efectes edificatoris de les finques en qüestió.

Cinquena. De l'examen dels expedients tramesos pel Govern de
les Illes Balears en relació amb l'adquisició de la finca es Torretó
a l'illa de Menorca, els terrenys de la zona de Cala Mondragó a
l'illa de M allorca i de la finca Ca'n Marroig a l'illa de Formentera,

s'ha pogut comprovar l'adequació del procediment de compra
a la legalitat vigent, així com l'adequació del preu de compra al
preu de mercat.

Sisena. Aquestes darreres adquisicions compten amb el suport
dels distints grups parlamentaris, en tant que no han demanat
cap compareixença dels responsables d'aquelles compres per tal
de donar explicacions al respecte.

Setena. El Parlament de les Illes Balears rebutja la utilització
perversa del mecanisme de les comissions no permanents
d'investigació emprat pels grups parlamentaris que donen
suport  al Govern, ja que la finalitat originària d'aquest
instrument és la d'investigar fets o actuacions produïdes dins
una mateixa legislatura i no la d'aprofitar les majories
parlamentàries per desviar l'atenció sobre assumptes debatuts
altres legislatures i, fins i tot, resolts per l'autoritat judicial.

A la seu del Parlament, a 18 de juliol del 2001.
El portaveu:
José María González i Ortea.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4079/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb la tercera edat.
(Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4080/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a futur residencial dels malalts mentals crònics.
(Mesa de 31 d'octubre del 2001).

Palma, a 31 d'octubre del 2001.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en relació amb la tercera edat.

Interessats a conèixer la política de la consellera de Benestar
Social en relació amb la tercera edat, el Grup Parlamentari
Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears, i concretament
la consellera de Benestar Social, en relació amb la política que
du i ha dut a terme respecte de la tercera edat.

Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.
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El portaveu:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre el futur residencial dels malalts mentals crònics.

El Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears en relació amb la seva política respecte del futur
residencial dels malalts mentals i dels recursos alternatius a la
desinstitucionalització dels que es troben a l'Hospital
Psiquiàtric.

Palma, a 18 d'octubre del 2001.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.
El portaveu:
José María González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3963/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
bosses de sang procedents de la Península. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3964/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
estudis externs per a l'elaboració del projecte de llei de
drogues. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3965/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
pla de la sida. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3966/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
pla de salut. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3967/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
projecte de llei de drogues. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3968/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a ubicació de
l'Institut de salut laboral. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3976/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria de
Presidència durant l'any 2000. (Mesa de 31 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3977/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria de
Presidència durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3978/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports durant l'any 2000. (Mesa
de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3979/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports durant l'any 2001. (Mesa
de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3980/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts durant l'any 2000. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3981/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts durant l'any 2001. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3982/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria durant l'any 2000. (Mesa de
31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3983/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria durant l'any 2001. (Mesa de
31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3984/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca durant l'any 2000. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3985/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca durant l'any 2001. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3986/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria de
Sanitat i Consum durant l'any 2000. (Mesa de 31 d'octubre
del 2001).

RGE núm. 3987/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
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despeses de publicitat efectuades per la Conselleria de
Sanitat i Consum durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre
del 2001).

RGE núm. 3988/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria d'Interior
durant l'any 2000. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3989/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria d'Interior
durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3990/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria
d'Innovació i Energia durant l'any 2000. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3991/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria
d'Innovació i Energia durant l'any 2001. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3992/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria de
Turisme durant l'any 2000. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3993/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria de
Turisme durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 3994/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria de
Benestar Social durant l'any 2000. (Mesa de 31 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3995/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria de
Benestar Social durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del
2001).

RGE núm. 3996/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria
d'Educació i Cultura durant l'any 2000. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3997/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria
d'Educació i Cultura durant l'any 2001. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 3998/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a

despeses de publicitat efectuades per la Conselleria de
Treball i Formació durant l'any 2000. (Mesa de 31 d'octubre
del 2001).

RGE núm. 3999/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses de publicitat efectuades per la Conselleria de
Treball i Formació durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre
del 2001).

RGE núm. 4000/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
personal contractat per la Conselleria de Presidència durant
l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4001/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
personal contractat per la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports durant l'any 2001. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 4002/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
personal contractat per la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del
2001).

RGE núm. 4003/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
personal contractat per la Conselleria d'Economia, Comerç
i Indústria durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del
2001).

RGE núm. 4004/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
personal contractat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca
durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4005/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
personal contractat per la Conselleria de Sanitat i Consum
durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4006/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
personal contractat per la Conselleria d'Interior durantl'any
2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4007/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
personal contractat per la Conselleria d'Innovació i Energia
durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4008/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
personal contractat per la Conselleria de Turisme durant
l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4009/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
personal contractat per la Conselleria de Benestar Social
durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).
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RGE núm. 4010/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
personal contractat per la Conselleria d'Educació i Cultura
durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4011/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
personal contractat per la Conselleria de Treball i Formació
durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4012/01, 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 Presidència durant l'any 2000. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 4013/01, 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 Presidència durant l'any 2001. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 4014/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports durant
l'any 2000. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4015/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports durant
l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4016/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts durant l'any 2000. (Mesa
de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4017/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts durant l'any 2001. (Mesa
de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4018/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria durant l'any
2000. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4019/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria durant l'any
2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4020/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la

Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'any 2000. (Mesa
de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4021/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'any 2001. (Mesa
de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4022/01, 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 Sanitat i Consum durant l'any 2000. (Mesa de
31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4023/01, 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 Sanitat i Consum durant l'any 2001. (Mesa de
31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4024/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria d'Interior durant l'any 2000. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 4025/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria d'Interior durant l'any 2001. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 4026/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria d'Innovació i Energia durant l'any 2000. (Mesa
de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4027/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria d'Innovació i Energia durant l'any 2001. (Mesa
de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4028/01, 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 Turisme durant l'any 2000. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 4029/01, 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 Turisme durant l'any 2001. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 4030/01, 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 Benestar Social durant l'any 2000. (Mesa de
31 d'octubre del 2001).
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RGE núm. 4031/01, 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 Benestar Social durant l'any 2001. (Mesa de
31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4032/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria d'Educació i Cultura durant l'any 2000. (Mesa
de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4033/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
despeses en inversions immaterials efectuades per la
Conselleria d'Educació i Cultura durant l'any 2001. (Mesa
de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4034/01, 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 Treball i Formació durant l'any 2000. (Mesa
de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4035/01, 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 Treball i Formació durant l'any 2001. (Mesa
de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4036/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
assistències tècniques (estudis, treballs, projectes, etc.)
encarregades per la Conselleria de Presidència durant l'any
2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4037/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
assistències tècniques (estudis, treballs, projectes, etc.)
encarregades per la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports durant l'any 2001. (Mesa de 31
d'octubre del 2001).

RGE núm. 4038/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
assistències tècniques (estudis, treballs, projectes, etc.)
encarregades per la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4039/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
assistències tècniques (estudis, treballs, projectes, etc.)
encarregades per la Conselleria d'Economia, Comerç i
Indústria durant l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4040/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
assistències tècniques (estudis, treballs, projectes, etc.)
encarregades per la Conselleria d'Agricultura i Pesca durant
l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4041/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
assistències tècniques (estudis, treballs, projectes, etc.)
encarregades per la Conselleria de Sanitat i Consum durant
l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4042/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
assistències tècniques (estudis, treballs, projectes, etc.)
encarregades per la Conselleria d'Interior durant l'any 2001.
(Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4043/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
assistències tècniques (estudis, treballs, projectes, etc.)
encarregades per la Conselleria d'Innovació i Energia durant
l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4044/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
assistències tècniques (estudis, treballs, projectes, etc.)
encarregades per la Conselleria de Turisme durant l'any
2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4045/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
assistències tècniques (estudis, treballs, projectes, etc.)
encarregades per la Conselleria de Benestar Social durant
l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4046/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
assistències tècniques (estudis, treballs, projectes, etc.)
encarregades per la Conselleria d'Educació i Cultura durant
l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4047/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
assistències tècniques (estudis, treballs, projectes, etc.)
encarregades per la Conselleria de Treball i Formació durant
l'any 2001. (Mesa de 31 d'octubre del 2001).

Palma, a 31 d'octubre del 2001.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de

president:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.

Quantes bosses de sang s'han dut de la Península a les Illes
Balears els anys 1998, 1999, 2000 i 2001? Especificau-ne la
quantitat per anys i les causes que ho han originat.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
La diputada:
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han encarregat estudis o gestions per a l'elaboració del
projecte de llei de drogues a entitats externes a la Conselleria de
Sanitat? En cas afirmatiu indicau quins estudis i quines entitats.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
La diputada:
Aina Ma 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.

Pensa el Govern de les Illes Balears aprovar dins aquesta
legislatura un pla per a la sida? En cas afirmatiu, indicau-ne el
calendari.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears aprovar dins aquesta
legislatura el pla de salut? En cas afirmatiu, indicau-ne el
calendari previst.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
La diputada:
Aina Ma 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.

Pensa el Govern de les Illes Balears aprovar dins aquesta
legislatura el projecte de llei de drogues per a les Illes Balears?
En cas afirmatiu, indicau-ne el calendari previst.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
La diputada:
Aina Ma 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.

Quins projectes ha realitzat la Conselleria de Treball per tal
d'ubicar l'Institut de Salut Laboral al recinte de l'Hospital
Psiquiàtric? Indicau-ne el calendari, si n'és el cas.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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
Presidència i organismes que en depenen (empreses públiques ,
instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació on
s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte i
l'adjudicatari. 

Palma, a 24 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.

Quina ha estat la quantia de les despeses de publicitat
(anuncis, campanyes, etc.) efectuades per la Conselleria de
Presidència i organismes que en depenen (empreses públiques,
instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de
remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una relació on
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s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte i
l'adjudicatari. 

Palma, a 24 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.

Quina ha estat la quantia de les despeses de publicitat
(anuncis, campanyes, etc.) efectuades per la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports i organismes que en
depenen (empreses públiques, instituts, etc.) durant l'any 2000?
Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia,
el concepte i l'adjudicatari. 

Palma, a 24 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.

Quina ha estat la quantia de les despeses de publicitat
(anuncis, campanyes, etc.) efectuades per la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports i organismes que en
depenen (empreses públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener
del 2001 fins a la data de remissió de la informació sol Alicitada?
Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia,
el concepte i l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
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 de publicitat
(anuncis, campanyes, etc.) efectuades per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts i organismes que en depenen
(empreses públiques, instituts, etc.) durant l'any 2000?es de l'1
de gener del 2001 fins a la data de remissió de la informació

solAlicitada? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada cas, la
data, la quantia, el concepte i l'adjudicatari. 

Palma, a 24 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 de publicitat
(anuncis, campanyes, etc.) efectuades per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts i organismes que en depenen
(empreses públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001
fins a la data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne
una relació on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el
concepte i l'adjudicatari. 

Palma, a 24 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.

Quina ha estat la quantia de les despeses de publicitat
(anuncis, campanyes, etc.) efectuades per la Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria i organismes que en depenen
(empreses públiques, instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu-ne
una relació on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el
concepte i l'adjudicatari. 

Palma, a 24 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.

Quina ha estat la quantia de les despeses de publicitat
(anuncis, campanyes, etc.) efectuades per la Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria i organismes que en depenen
(empreses públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001
fins a la data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne
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una relació on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el
concepte i l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
d'Agricultura i Pesca i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació
on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte i
l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
d'Agricultura i Pesca i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el  concepte
i l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
Sanitat i Consum i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació

on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte i
l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
Sanitat i Consum i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte
i l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
d'Interior i organismes que en depenen (empreses públiques,
instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació on
s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte i
l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D 'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
d'Interior i organismes que en depenen (empreses públiques,
instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de
remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una relació on
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s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte i
l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
d'Innovació i Energia i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació
on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte i
l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
d'Innovació i Energia i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el  concepte
i l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
Turisme i organismes que en depenen (empreses públiques,
instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació on

s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte i
l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
Turisme i organismes que en depenen (empreses públiques,
instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de
remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una relació on
s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte i
l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
Benestar Social i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació
on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte i
l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
Benestar Social i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
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relació on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte
i l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
d'Educació i Cultura i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació
on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte i
l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
d'Educació i Cultura i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el  concepte
i l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
Treball i Formació i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació

on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte i
l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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
Treball i Formació i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, la data, la quantia, el concepte
i l'adjudicatari. 

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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 contractat la Conselleria
de Presidència i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, el nom i els llinatges,
l'organisme contractant, el tipus de contracte, la remuneració,
la durada i la forma de selecció.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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 contractat la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports i organismes que en
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depenen (empreses públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener
del 2001 fins a la data de remissió de la informació solAlicitada?
Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada cas, el nom i els
llinatges, l'organisme contractant, el tipus de contracte, la
remuneració, la durada i la forma de selecció.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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 contractat la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts i organismes que en depenen
(empreses públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001
fins a la data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne
una relació on s'indiqui, en cada cas, el nom i els llinatges,
l'organisme contractant, el tipus de contracte, la remuneració,
la durada i la forma de selecció.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sot asignant 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 contractat la Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria i organismes que en depenen
(empreses públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001
fins a la data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne
una relació on s'indiqui, en cada cas, el nom i els llinatges,
l'organisme contractant, el tipus de contracte, la remuneració,
la durada i la forma de selecció.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 contractat la Conselleria
d'Agricultura i Pesca i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, el nom i els llinatges,
l'organisme contractant, el tipus de cont racte, la remuneració,
la durada i la forma de selecció.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 contractat la Conselleria
de Sanitat i Consum i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, el nom i els llinatges,
l'organisme contractant, el tipus de contracte, la remuneració,
la durada i la forma de selecció.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 contractat la Conselleria
d'Interior i organismes que en depenen (empreses públiques,
instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de
remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una relació on
s'indiqui, en cada cas, el nom i els llinatges, l'organisme
contractant, el tipus de contracte, la remuneració, la durada i la
forma de selecció.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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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 contractat la Conselleria
d'Innovació i Energia i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, el nom i els llinatges,
l'organisme contractant, el tipus de contracte, la remuneració,
la durada i la forma de selecció.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 contractat la Conselleria
de Turisme i organismes que en depenen (empreses públiques,
instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de
remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una relació on
s'indiqui, en cada cas, el nom i els llinatges, l'organisme
contractant, el tipus de contracte, la remuneració, la durada i la
forma de selecció.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de 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 contractat la Conselleria
de Benestar Social i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, el nom i els llinatges,
l'organisme contractant, el tipus de contracte, la remuneració,
la durada i la forma de selecció.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 contractat la Conselleria
d'Educació i Cultura i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, el nom i els llinatges,
l'organisme contractant, el tipus de contracte, la remuneració,
la durada i la forma de selecció.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 contractat la Conselleria
de Treball i Formació i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, el nom i els llinatges,
l'organisme contract ant, el tipus de contracte, la remuneració,
la durada i la forma de selecció.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 Presidència i
organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.



2782 BOPIB núm. 115 -  7 de novembre del 2001

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 Pres idència i
organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de remissió de la
informació solAlicitada? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació
on s'indiqui, en cada cas, la finalitat de cada projecte d'inversió
i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, la finalitat de cada projecte
d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 d'Hisenda i
Pressuposts i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació
on s'indiqui, en cada cas, la finalitat de cada projecte d'inversió
i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 d'Hisenda i
Pressuposts i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, la finalitat de cada projecte
d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 d'Economia, Comerç
i Indústria i organismes que en depenen (empreses públiques,
instituts, etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació on
s'indiqui, en cada cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la
seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 d'Economia, Comerç
i Indústria i organismes que en depenen (empreses públiques,
instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de
remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una relació on
s'indiqui, en cada cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la
seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 d'Agricultura i Pesca
i organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)
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 d'Agricultura i Pesca
i organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de remissió de la
informació solAlicitada? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)
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 Sanitat i Consum i
organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 efect uades per la Conselleria de Sanitat i Consum i
organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de remissió de la
informació solAlicitada? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 d'Interior i organismes
que en depenen (empreses públiques, instituts, etc.) durant
l'any 2000? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada cas , la
finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)
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 d'Interior i organismes
que en depenen (empreses públiques, instituts, etc.) des de l'1
de gener del 2001 fins a la data de remissió de la informació
solAlicitada? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada cas, la
finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)
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 d'Innovació i Energia
i organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)
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 d'Innovació i Energia
i organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de remissió de la
informació solAlicitada? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)
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 Turisme i
organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)
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 Turisme i
organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de remissió de la
informació solAlicitada? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)
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 Benestar Social i
organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL)
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 Benestar Social i
organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de remissió de la
informació solAlicitada? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)
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 d'Educació i Cultura
i organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)
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 d'Educació i Cultura i
organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de remissió de la
informació solAlicitada? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)
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 Treball i Formació
i organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) durant l'any 2000? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)
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 Treball i Formació
i organismes que en depenen (empreses públiques, instituts,
etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de remissió de la
informació solAlicitada? Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada
cas, la finalitat de cada projecte d'inversió i la seva quantia.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)
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 han estat les assistències tècniques (estudis,
treballs tècnics, projectes, etc.) encarregades per la Conselleria
de Presidència i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, l'objecte de l'assistència
tècnica, estudi o projecte, el termini d'execució de l'encàrrec, la
persona física o jurídica encarregada de fer-lo i el cost
econòmic.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)
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 han estat les assistències tècniques (estudis,
treballs tècnics, projectes, etc.) encarregades per la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports i organismes que en
depenen (empreses públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener
del 2001 fins a la data de remissió de la informació solAlicitada?
Feu-ne una relació on s'indiqui, en cada cas, l'objecte de
l'assistència tècnica, estudi o projecte, el termini d'execució de
l'encàrrec, la persona física o jurídica encarregada de fer-lo i el
cost econòmic.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)
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 han estat les assistències tècniques (estudis,
treballs tècnics, projectes, etc.) encarregades per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts i organismes que en depenen
(empreses públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001
fins a la data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne
una relació on s'indiqui, en cada cas, l'objecte de l'assistència
tècnica, estudi o projecte, el termini d'execució de l'encàrrec, la
persona física o jurídica encarregada de fer-lo i el cost
econòmic.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)
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 han estat les assistències tècniques (estudis,
treballs tècnics, projectes, etc.) encarregades per la Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria i organismes que en depenen
(empreses públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001
fins a la data de remissió de la informació sol Alicitada? Feu-ne
una relació on s'indiqui, en cada cas, l'objecte de l'assistència
tècnica, estudi o projecte, el termini d'execució de l'encàrrec, la

persona física o jurídica encarregada de fer-lo i el cos t
econòmic.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)
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 han estat les assistències tècniques (estudis,
treballs tècnics, projectes, etc.) encarregades per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, l'objecte de l'assistència
tècnica, estudi o projecte, el termini d'execució de l'encàrrec, la
persona física o jurídica encarregada de fer-lo i el cost
econòmic.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)
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 han estat les assistències tècniques (estudis,
t reballs tècnics, projectes, etc.) encarregades per la Conselleria
de Sanitat i Consum i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, l'objecte de l'assistència
tècnica, estudi o projecte, el termini d'execució de l'encàrrec, la
persona física o jurídica encarregada de fer-lo i el cost
econòmic.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les assistències tècniques (estudis,
treballs tècnics, projectes, etc.) encarregades per la Conselleria
d'Interior i organismes que en depenen (empreses públiques,
instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de
remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una relació on
s'indiqui, en cada cas, l'objecte de l'assistència tècnica, estudi
o projecte, el termini d'execució de l'encàrrec, la persona física
o jurídica encarregada de fer-lo i el cost econòmic.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)
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 han estat les assistències tècniques (estudis,
treballs tècnics, projectes, etc.) encarregades per la Conselleria
d'Innovació i Energia i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, l'objecte de l'assistència
tècnica, estudi o projecte, el termini d'execució de l'encàrrec, la
persona física o jurídica encarregada de fer-lo i el cost
econòmic.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)
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 han estat les assistències tècniques (estudis,
treballs tècnics, projectes, etc.) encarregades per la Conselleria
de Turisme i organismes que en depenen (empreses públiques,
instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la data de
remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una relació on
s'indiqui, en cada cas, l'objecte de l'assistència tècnica, estudi
o projecte, el termini d'execució de l'encàrrec, la persona física
o jurídica encarregada de fer-lo i el cost econòmic.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)
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 han estat les assistències tècniques (estudis,
treballs tècnics, projectes, etc.) encarregades per la Conselleria
de Benestar Social i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, l'objecte de l'assistència
tècnica, estudi o projecte, el termini d'execució de l'encàrrec, la
persona física o jurídica encarregada de fer-lo i el cost
econòmic.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)
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 han estat les assistències tècniques (estudis,
treballs tècnics, projectes, etc.) encarregades per la Conselleria
d'Educació i Cultura i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, l'objecte de l'assistència
tècnica, estudi o projecte, el termini d'execució de l'encàrrec, la
persona física o jurídica encarregada de fer-lo i el cost
econòmic.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)
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 han estat les assistències tècniques (estudis,
treballs tècnics, projectes, etc.) encarregades per la Conselleria
de Treball i Formació i organismes que en depenen (empreses
públiques, instituts, etc.) des de l'1 de gener del 2001 fins a la
data de remissió de la informació solAlicitada? Feu-ne una
relació on s'indiqui, en cada cas, l'objecte de l'assistència
tècnica, estudi o projecte, el termini d'execució de l'encàrrec, la
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persona física o jurídica encarregada de fer-lo i el cost
econòmic.

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
José María González i Ortea.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4061/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de
protecció dels animals que viuen a l'entorn humà. (Mesa de
31 d'octubre del 2001).

Palma, a 31 d'octubre del 2001.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Fèlix Fernández i Terrés.

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 la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels
animals que viuen a l'entorn humà, en el títol I de disposicions
generals, exceptua de la prohibició la celebració de
competicions de tir al colom, i ateses les reiterades peticions
dels caçadors de la nostra comunitat autònoma, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels
animals que viuen a l'entorn humà, a fi que quedi exclosa de la
prohibició, també, la celebració de competicions de tir a la
guàtlera.

Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.
El portaveu:
José María González i Ortea.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4067/01, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a iniciatives del Ministeri de
Medi Ambient en el litoral de les Illes Balears, amb solAlicitud
de tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
(Mesa de 31 d'octubre del 2001).

RGE núm. 4078/01, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a alliberació dels presos polítics saharians
empresonats al Marroc, amb solAlicitud de tramitació davant
la Comissió de Drets Humans. (Mesa de 31 d'octubre del
2001).

Palma, a 31 d'octubre del 2001.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Fèlix Fernández i Terrés.

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 Ministeri de Medi Ambient, a través de la Demarcació de
Costes, impulsa darrerament una sèrie de projectes d'actuació
que suposen obres permanents en el litoral de les Illes Balears
(adequació paisatgística d'es Molinar, Cala Tuent, ses Covetes-
es Trenc, port  de Valldemossa, es Carnatge. Cala Galdana,
Estany Pudent, Cala Gració, etc.), obres que no suposen en
general millores mediambientals, sinó més aviat el contrari.

Segons el Decret 72/1994, sobre els plans d'ordenació del
litoral, l'article 15.2, article que va ser impugnat al seu moment
i ratificat definitivament per sentència del Tribunal Suprem de
17 de maig del 2001, el Ministeri només podrà executar aquests
tipus de projectes quan responguin a força major, necessitat
urgent o altres que es considerin pertinents per raons d'interès
públic, sempre que existeixi un acord exprés entre les
administracions estatal, autonòmica i local interessades.

Per això, a la vista que els projectes presentats no responen
a aquest criteri de respecte institucional, ni s'ha seguit el tràmit
pertinent i correcte, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Ecologista presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient que respecti escrupolosament la legalitat vigent en
relació amb la realització d'obres permanents en el litoral de les
Illes Balears i, en conseqüència, retiri els projectes que no hagin
estat consensuats i acceptats pel Govern de les Illes Balears.

Palma, a 25 d'octubre del 2001.
El portaveu:
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Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Drets Humans.

Des de la invasió del Sàhara Occidental pel Marroc, el
novembre del 1975, la població sahariana dels territoris ocupats
sofreix una política de repressió per part  de les autoritats
marroquines.

Aquestes neguen sistemàticament i reiteradament
l'existència de presoners polítics saharians i únicament
reconeixen la detyenció d'un "presoner comú" anomenat
Mohamed Daddach, detingut el 1979 i condemnat a mort un any
després (1980), pena que li fou commutada per cadena perpètua
el 1994, i que es troba encara empresonat a la presó central de
Kenitra (Marroc).

Mohamed Daddach ha estat reconegut com a presoner
d'"opinió" per Amnistia Internacional, i les diferents
organitzacions internacionals defensores dels drets humans el
consideren com el presoner polític més antic.

Des del setembre del 1999, data en la qual la població
sahariana es tornar aixecar contra l'ocupació marroquina,
desenes de ciutadans saharians han estat detinguts i
condemnats arbitràriament a penes duríssimes pels tribunals
marroquins. D'aquesta manera, Mohamed Daddach i altres vint-
i-cinc saharians es troben a la presó, i han estat condemnats per
defensar de diferents formes els drets del seu poble a
l'autodeterminació i a la llibertat. estan detinguts per motius
polítics i la seva situació de presó és molt precària.

Els detinguts continguts són: Daddach Sidi Mohamed
(perpètua), Laaroussi Bachir (15 anys), Malainin Abderraman
ould Mouhamed ould Saleh (10 anys), Dah Cheikh (2 anys),
Moussamih Laarbi (2 anys), Louloud Mohamed Ali (4 anys),
Laghzal Brahim (4 anys), Messaoud Laarbi (4 anys), Saleh
Elghazouani (10 anys), Khaya Cheikh (4 anys), Boussoulla
Hassana (7 anys), Bachir Tounssi (7 anys), Haidan Alisalem (5
anys), Beilla Sidimahfoud (5 anys), Rejaa Brahim (5 anys),
Abdelliha Bouknou (2 anys), Berdellil Houcine (anys), Bekri
Abdessalam (2 anys), Chakourri Omar, Jemâa Mohamed Yahdih
(2 anys), Bouguenna Mouloud (2 anys), Belhaj Mohamed
Mustapha (2 anys), Kezzhar Mohamed Fadel (2 anys), Bahala
Salek (4 anys), Ayach y Baba Yaddih (2 anys).

Per tot  això, el Grup Parlamentari Socialista formula la
proposició no de llei següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Assumptes Exteriors que exigeixi al govern del Marroc
l'alliberació de Mohamed Daddach de la presó de Kenitra, i dels
altres vint-i-cinc empresonats a Marrakech i El Aaiun.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l'Ambaixador
Extraordinari i Plenipotenciari, representant permanent
d'Espanya a Nacions Unides, que exigeixi l'alliberament dels
ciutadans saharians davant l'Assemblea General de l'ONU,
tropes de la qual són presents des del 1991 a la regió i no han
intervingut a cap moment per protegir la població sahariana de
la repressió marroquina.

Palma, a 29 d'octubre del 2001.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2415/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, relativa a transferència de
12 milions dels pressuposts de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 95 de 25 de maig del 2001).

Sí, la transferència es va fer efectiva dia 29 de maig del 2001.

Palma, 6 de juny del 2001.
El vicepresident del Govern de les Illes Balears i conseller

d'Economia, Comerç i Indústria:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2922/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, relativa a propostes per obrir els
centres d'ensenyament primari una hora abans de l'horari
lectiu. (BOPIB núm. 100 de 19 de juny del 2001).

El programa només anava adreçat a CP d'educació infantil
i educació primària. Presentaren proposta quatre centres
d'Eivissa: CP Can Misses, CP Cas Serres, CP Sa Blanca Dona,
CP Santa Gertrudis.

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

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2927/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a temari de les
proves de català de la Junta Avaluadora de Català. (BOPIB
núm. 100 de 19 de juny del 2001).

La Junta Avaluadora de Català publica en els opuscles que
vos adjuntam els objectius generals i els objectius específics de
cada certificat.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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Les fotocòpies dels opuscles esmentats a la resposta,
queden dipositats al Registre General de l'Oficialia Major, a
disposició dels senyors diputats i de les senyores diputades .

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2929/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a normativa sobre
qualificació a les proves de català. (BOPIB núm. 100 de 19 de
juny del 2001).

La JAC té establerts els criteris de qualificació d'acord amb
el sistema general de puntuació que s'aplica en el camp de
l'avaluació de coneixements de llengua, diferent al de
l'ensenyament reglat. L'Associació d'Avaluadors de Llengua
d'Europa (ALTE), associació europea d'exàmens de llengua que
inclou les organitzacions internacionals més importants en el
camp de l'avaluació de llengües, estableix uns criteris de
qualificació semblants als de la JAC.

Així doncs, les qualificacions de la JAC, que es mantenen
d'ençà que es va crear (1989), no s'han determinat de forma
unilateral, sinó que s'adeqüen als criteris internacionals vigents
pel que fa a l'avaluació de coneixements lingüístics.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2930/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a despeses
del seguiment del Pla de salut mental. (BOPIB núm. 100 de 19
de juny del 2001).

Entenem que les comissions de seguiment del pla són la
Comissió Institucional de Salut Mental de les Illes Balears i el
Comitè Tècnic de Salut Mental.

La Comissió Institucional no ha generat més despeses que
les derivades de l'assistència a les reunions dels seus membres.

El Comitè Tècnic es va constituir a finals d'abril del 2000 i de
les despeses, dins la resta del 2000, puc dir que:

* Durant aquest període hi varen fer feina a temps parcial (mitja
jornada) diverses persones. Aquestes despeses són, entenc,
contribució de la Conselleria de Sanitat:
- Rafael de la Rosa, titulat superior, va compatibilitzar la
p residència del comitè i les tasques assignades dins el Serbasa.
- Bartomeu Mestre, titulat superior, va compatibilitzat la
secretaria del comitè i les seves tasques de funcionari de la
Conselleria de Sanitat.
- Antoni Rifà, titulat superior, va compatibilitzar les funcions de
vocal del comitè i les de cap de servei de Psiquiatria del
Complex Hospitalari.
- M a Carme Marín, administrativa, va desenvolupar tasques per
al comitè i per a Serbasa.

* S'han d'afegir costos de funcionament d'aquesta petita
estructura administrativa.

* Pel que fa a l'Insalud, em sembla, només ha contribuït amb les
despeses pròpies dels desplaçaments dels seus membres del
comitè i de les subcomissions que es tralladaven des de
Menorca i Eivissa a Palma. Unes quatre persones una vegada
cada un o dos mesos.

* Quant als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, em sembla que les circumstàncies són les mateixes
que amb l'Insalud. Cada consell, una o dues persones un cop
cada un o dos mesos.

La consellera de Sanitat i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3571/01. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 31 d'octubre del 2001, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3975/01, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acceptà
la retirada de la interpelAlació esmentada, relativa a
finançament dels consells insulars i publicada en el BOPIB
núm. 109, de 10 d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 d'octubre del 2001.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Fèlix Fernández i Terrés.

Ordre de Publicació

B)
Publicació de les conclusions presentades com a vot

particular al Dictamen de 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 de les Illes Balears, en reunió de
dia 31 d'octubre del 2001, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3974/01, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i
conformement amb l'establert per l'article 51.6 del Reglament
de la Cambra, acordà que el vot particular de referència es
publicàs al BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 d'octubre del 2001.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Fèlix Fernández i Terrés.
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5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 113.

- Pàg. 2666 i 2702. Respostes a preguntes formulades en el Ple.
Apartat J).
On diu: RGE núm. 3775/01
Ha de dir: RGE núm. 3788/01

- Pàg. 2666 i 2702. Informació. Apartat A).
On diu: RGE núm. 3781/01 i 3782/01
Ha de dir: RGE núm. 3782/01 i 3783/01
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