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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament,
en sessió de dia 25 d'octubre del 2001, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 3707/01, relativa a
l'ús de la llengua catalana en els dictàmens del Consell
Consultiu, i quedà aprovada per assentiment la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears es dirigeix al Consell
Consultiu de les Illes Balears per demanar-li que adopti les
mesures oportunes perquè els  dictàmens, acords i d'altres
documents que generi la seva pròpia activitat siguin fets i
publicats en llengua catalana."

A la seu del Parlament, 30 d'octubre del 2001.
La secretària:
M. Antònia Vadell i Ferrer.
El president:
Santiago Ferrer i Costa.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre del 2001,
debaté la Pregunta RGE núm. 3598/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la data de presentació del projecte de llei d'arxius,
museus i biblioteques. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del
2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre del 2001,

debaté la Pregunta RGE núm. 3748/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la situació dels repetidors de TV  adquirits pel
Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 110 d'11 d'octubre
del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.1. PROPOSTES 

Ordre de Publicació

A)
La Comissió no permanent d'estudi del balanç fiscal de les

Illes Balears amb l'Estat espanyol del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 d'octubre del 2001, rebutjà les
propostes RGE núm. 2684/01, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a conclusions de la comissió no permanent d'estudi
del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol ,
publicades en aquest BOPIB.

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la Sra. Pilar Alvarado Ballesteros, cap

del Grup de delictes contra la dona i el menor del Cos de
Policia de Madrid i coordinadora nacional dels esmentats
serveis.

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 d'octubre del 2001, tengué lloc la
compareixença de la Sra. Pilar Alvarado Ballesteros, cap del
Grup de delictes contra la dona i el menor del Cos de Policia
de Madrid i coordinadora nacional dels esmentats serveis.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant

la Comissió de Turisme, sobre les línies bàsiques de la política
de diversificació duta a terme per la Conselleria de Turisme
del Govern de les Illes Balears i les accions encaminades a
assolir els objectius marcats (RGE núm. 3409/01).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 d'octubre del 2001, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme que,
acompanyat del director del CITTIB i de l'investigador del
CITTIB, informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 3595/01.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre
del 2001, quedà decaiguda la pregunta de referència,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la manca de resposta
a les preguntes i solAlicituds de documentació del Grup
Parlamentari Popular (publicada en el BOPIB núm. 109, de 5
d'octubre d'enguany). A pesar d'estar decaiguda, l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura la contestà a la mateixa sessió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Dictamen de conclusions de la Comissió no permanent per

a l'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat
espanyol.

 La Comissió no permanent per a l'estudi del balanç fiscal de
les Illes Balears amb l'Estat espanyol, en sessió  de dia 23
d'octubre del 2001, aprovà el dictamen que es transcriu a
continuació.

Dictamen de conclusions de la Comissió no permanent 
per a l'estudi del balanç fiscal 

de les Illes Balears amb l'Estat espanyol

Donant compliment a una resolució aprovada en el marc del
debat general sobre l’acció política i de govern de dia 11 de
novembre del 1999, la Mesa del Parlament de dia 24 de
novembre del 1999 adopta l'acord de proposar a la Junta de
Portaveus que la composició de la comissió sigui de 9 membres,
amb la distribució següent: 4 del Grup Parlamentari Popular, 2
del Grup Parlamentari Socialista, 1 del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, 1 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Ecologista i 1 del Grup Parlamentari Mixt.

Dia 1 de febrer del 2000 es va constituir la Comissió i quedà
integrada pels  següents  membres: pel Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Maria Neus Marí i Marí, la Sra. Margalida
Cabrer i González, el Sr. Manuel  Jaén i Palacios i la Sra. Maria
Salom i Coll. Pel Grup Parlamentari Socialista la Sra. Mercè
Amer i Riera i el Sr. Joan Marí i Serra. Pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista el Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias. Pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista la Sra.
Margalida Rosselló i Pons. I pel Grup Parlamentari Mixt, el Sr.
Miquel Nadal i Buades. D’entre aquests  diputats  varen resultar
elegits per formar la mesa els següents:

Presidenta: Hble. Sra. Catalina Mercè Amer i Riera.
Vicepresidenta: Hble. Sra. Maria Neus Marí i Marí.
Secretari: Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias.

La Comissió en data 23 de febrer del 2000 acordà acceptar
les propostes  de plans de treball presentades  pels  distints grups
parlamentaris  i que es concretaven amb les compareixences de
vint-i-tres persones, polítics i experts, tots ells  estudiosos en la
matèria objecte d'estudi de la comissió. Igualment es va acordar
solAlicitar la següent documentació: Liquidació de l’any 99 de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts; en segon lloc, s’instà
el Govern a presentar l’estudi del balanç fiscal de les Illes
Balears, i finalment es demanà al Ministeri d’Economia i
Hisenda l’estudi del balanç fiscal de totes les comunitats
autònomes en el període del 83 al 2000.

El torn de compareixences s'inicià dia 11 d'abril del 2000
amb el Sr. Miquel Alenyar i Fuster, cap de l’Obra Social i
Cultural de Sa Nostra i amb el Sr. Miquel Àngel Flaquer i
Terrassa, assessor d’Economia, Hisenda i Pressuposts  del
Consell Insular de Mallorca. 

Dia 2 de maig del 2000 va comparèixer el Sr. Antoni Comas
i Barceló, director general de la Tresoreria de la Seguretat
Social de les Illes Balears.

El Sr. Jordi Maluquer de Motes, catedràtic d’història
econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Sr.
Carles Manera i Ervina, catedràtic d’història econòmica de la
Universitat de les Illes Balears, varen comparèixer dia 9 de maig
del 2000. 

Dia 23 de maig del 2000 va comparèixer el Sr. Josep
Alfonso i Villanueva, exdiputat del Parlament de les Illes
Balears. 

El Sr. Guillem López i Casasnovas, catedràtic d’economia
a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, va comparèixer el
dia 30 de maig del 2000. 
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Dia 7 de juny del 2000 varen comparèixer el Sr. Francisco
Pedraja i Caparro, catedràtic d’economia a la Universitat de
Ciències d’Economia a la Universitat de Ciències Econòmiques
i Empresarials  de la Universitat d’Extremadura, i el Sr. Eugeni
Aquiló i Pérez, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la Universitat de les Illes Balears.

Dia 5 de desembre del 2000 varen comparèixer l'Hble. Sr.
Pere Sampol i Mas, vicepresident i conseller d’Economia,
Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears i l'IlAlm Sr.
Antoni Monserrat i Moll, director general d’Economia. 

Finalment, dia 26 d’abril del 2001, va comparèixer l'Hble.
Sr. Joan Mesquida i Ferrando, conseller d’Hisenda i
Pressuposts.

La mesa de la comissió, en reunió celebrada dia 26 d'abril
del 2001, acordà donar per conclòs el pla de treball de la
comissió i tots  els  grups parlamentaris  presentaren propostes  de
conclusions.

Com a conseqüència de l’anàlisi de la documentació rebuda
i de les compareixences abans assenyalades, la comissió, a la
sessió  d’avui, ha aprovat el dictamen de propostes de
conclusions que s’indiquen a continuació:

1. El Parlament de les Illes Balears constata l’existència
d’un dèficit de la balança fiscal de les Illes Balears amb l’Estat
i posa de manifest la mancança de la informació de base
necessària per a abordar-ne la exacta quantificació, atès que
l’Administració General de l’Estat no dóna la corresponent
informació des del 1997.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu respecte
al principi de solidaritat, tot tenint en compte que aquest principi
ha de tenir com premissa el principi de suficiència. En cap cas
no s’han de donar situacions en què no es disposi dels  recursos
econòmics necessaris  per al desenvolupament de les
competències pròpies, i s’ha de garantir un nivell de prestació
de serveis  equiparable a altres comunitats autònomes amb un
mateix nivell competencial.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè desenvolupi el règim especial de les Illes Balears
(aprovat per Llei de les Corts Generals 30/1998, de 29 de juliol)
per tal que es faci efectiu el reconeixement del fet insular,
previst a l’article 138.1 de la Constitució Espanyola i a l’article
58.5 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i  pugui ser
un instrument de referència essencial per tal de compensar el
dèficit fiscal balear.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que el dèficit de
la balança fiscal de les Illes Balears amb l’Estat espanyol és
desproporcionat i injust.

5. El Parlament de les Illes Balears exigeix que l’Estat
corregeixi l’actual situació i compensi les Illes Balears garantint
que la despesa per càpita en els  serveis  públics sigui bàsicament
igual en tot l’Estat i que es tenguin en compte els  usuaris  de fet
dels serveis públics.

6. El Parlament de les Illes Balears proposa com a model
òptim de finançament autonòmic la generalització per a tot
l’Estat del model de concert econòmic.

7. El Parlament de les Illes Balears constata un insuficient
finançament estatal en matèria sanitària, educativa,
mediambiental, de prestacions socials  i d’infraestructures de
transport a les Illes Balears.

8. El Parlament de les Illes Balears exigeix el compliment
diligent per part de l’Estat de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de
règim especial de les Illes Balears i, en general, que adopti les
mesures escaients per compensar els costos de la insularitat.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a facilitar el Govern de les Illes Balears la documentació
necessària per a elaborar un estudi sobre la balança fiscal a les
Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears constata el pes negatiu
de la balança fiscal de les Illes Balears amb l’Estat espanyol, i
la seva tendència a créixer. Igualment constata la importància de
la diferència negativa i la seva influència sobre el
desenvolupament de la nostra comunitat.

11. El Parlament de les Illes Balears constata que aquest
dèficit es genera, entre d’altres, per dues vies: a) pel poc nivell
d’inversió de l’Estat en el nostre territori; b) per la minsa
dotació econòmica de les competències rebudes per la comunitat
autònoma.

12. El Parlament de les Illes Balears declara que el principi
de solidaritat interterritorial que ha de regir les relacions entre
territoris  per tendir al reequilibri, mai no pot justificar el
tractament injust que suposa una balança fiscal negativa.

13. El Parlament de les Illes Balears insta a l’Estat espanyol
a corregir aquesta situació i que ho faci garantint que la despesa
per habitant en els  serveis  públics i inversions sigui equilibrada
en el conjunt de l’Estat. Igualment, que en aquest càlcul de la
despesa per càpita es tenguin en compte el fet de la insularitat
així com el conjunt d’usuaris d’aquests serveis.

14. El Parlament de les Illes Balears, a la vista de la realitat
de la balança fiscal i del dèficit amb què han estat traspassades
les competències actualment assumides per la comunitat
autònoma, insta el Govern de l’Estat espanyol a la revisió de les
dotacions econòmiques d’aquestes transferències.

15. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern
espanyol a complir del tot el contingut del Règim especial de les
Illes Balears.

16. Cal identificar i valorar econòmicament el dèficit
històric en matèria de serveis públics, benestar social i qualitat
ambiental derivat d’un model de finançament notòriament lesiu
per a les Illes Balears. Aquesta avaluació ha de servir de base
per a la renegociació del sistema de finançament de les
comunitats autònomes, així com per al desenvolupament del
REB.

17. La comunitat autònoma de les Illes Balears s’ha de dotar
d’un model d’anàlisi econòmica actualitzada, completa i veraç
que permeti un seguiment periòdic de l’evolució de la balança
fiscal de la comunitat autònoma, tant respecte de l’Estat central,
com de la Unió Europea. Per la seva transcendència sobre el
marge real d’autogovern i de capacitat de prestació dels  serveis
públics bàsics, s’ha de garantir a través del Govern que els
resultats seran públics.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a anivellar la balança fiscal entre l’Estat i les Illes
Balears i superar així el dèficit històric existent com a
conseqüència d’un finançament injust.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a formular un nou acord de
finançament de les comunitats autònomes on les variables
població de fet i insularitat augmentin la seva incidència, en
detriment de les de pobresa relativa i esforç fiscal, donada la
seva repercussió en necessitats  de serveis  i in frastructures
objectives i concretes.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a formular un nou acord de
finançament de les comunitats autònomes en el qual s’indueixi
amb la imposició indirecta.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar les transferències de competències que
es puguin produir en un futur, tot exigint que el cost efectiu no
sigui inferior a l’òptim, per tal d’evitar així la utilització
posterior de fons propis per al seu correcte funcionament.

A la sala Verda del Parlament de les Illes Balears, a 23
d'octubre del 2001.

La presidenta de la comissió:
Catalina Mercè Amer i Riera.
El secretari:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de novembre del 2001, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 4449/01, d'estadística de les Illes
Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Economia, esmenes al projecte esmentat, el text del
qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 20
de desembre del 2001, a les 14.00 hores.

Palma, a 28 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de
novembre de 2001, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

6. Projecte de llei d'estadística de les Illes Balears.

A proposta del conseller d'Economia, Comerç i Indústria, el
Consell de Govern adopta el següent acord:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei d'estadística de les Illes
Balears.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
el que disposa l'article 112 del Reglament de la Cambra, el
Projecte de llei d'estadística de les Illes Balears."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 16 de novembre de
2001.

El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)

Projecte de llei d'estadística de les Illes Balears

Exposició de motius.

Les tècniques estadístiques, pel caràcter quantificador i
alhora sintetitzador que tenen, constitueixen l'instrument idoni
per aproximar-se al coneixement de la realitat, sobre la qual els
poders públics han d'actuar. 

La Unió Europea, en el Reglament del Consell CE núm.
322.197,  sobre estadística comunitària, considera que per a la
formulació, aplicació i evolució de les polítiques previstes en el
Tractat, la Comunitat ha de poder fonamentar les seves
decisions en estadístiques actualitzades, fidedignes, pertinents
i comparables entre si. 

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en establir les
matèries en les quals  la comunitat autònoma té competència
exclusiva, descriu a l'apartat núm. 28 la competència sobre les
estadístiques d'interès de la comunitat autònoma.

El Govern és conscient que la estadística constitueix una
eina fonamental per a l'adopció de decisions de manera eficient
per part dels agents socials  i, en particular, per al Govern de les
Illes Balears. 

Així mateix, la informació estadística, com també la
recopilació i l'anàlisi, és imprescindible per comparar
adequadament els  distints àmbits que integren la nostra realitat
territorial. 

La Llei que ara es presenta s'estructura en quatre títols i
quaranta-nou articles. Amb aquesta llei es pretén establir un
marc jurídic senzill, que conjugui el maneig eficaç de
l'estadística, amb les garanties que s'han d'oferir als  ciutadans en
relació amb la seva colAlaboració i amb la seguretat en el maneig
de aquesta informació. 

Al llarg de l'articulat es desgranen els principis i les
garanties de l'activitat estadística, amb especial rellevància del
secret estadístic; la planificació de l'estadística, prevista en plans
estadístics de vigència quadriennal, el desenvolupament dels
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quals s'efectua sobre plans anuals; l'estructuració del Sistema
Estadístic de les Illes Balears, que integra i dóna cabuda a la
participació de la totalitat de les administracions territorials de
les Illes, al capdavant del qual se situa l'Institut d'Estadística de
les Illes Balears, i, per acabar, el règim sancionador, la màxima
virtualitat del qual és la de constituir una garantia de
l'observança i del compliment de les disposicions d'aquesta llei.

Títol preliminar.

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.

1. L'objecte d'aquesta llei és la regulació de l'activitat estadística
d'interès de la comunitat autònoma de lesIlles Balears.

2. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per activitat estadística:

a) La recopilació, l'obtenció, el tractament i la conservació
de dades qualitatives i quantitatives per elaborar estadístiques,
com també la publicació i difusió d'aquestes dades.

b) Les activitats instrumentals prèvies o complementàries a
les que especifica la lletra anterior que són legalment exigibles,
o tècnicament necessàries, per poder complir els requisits que
estableix la legislació sobre estadística, com són les
d'investigació i desenvolupament tècnic, metodològic i normatiu
en el camp estadístic.

3. La regulació que conté aquesta llei és aplicable a l'activitat
estadística que desenvolupen:

a) L'Administració de la comunitat autònoma i els
organismes, ens i empreses que en depenen.

b) La resta d'ens que integren el Sistema Estadístic de les
Illes Balears.

c) La que desenvolupen persones  físiques o jurídiques o
instituts  o centres d'investigació universitaris, mitjançant
conveni o contracte subscrit  amb algun dels ens especificats a
les lletres anteriors.

Article 2. Activitat estadística d'interès autonòmic.

1. Es considera activitat estadística d'interès per a la comunitat
autònoma de les Illes Balears la que proporciona o pot
proporcionar informació sobre la seva realitat territorial, medi
ambiental, demogràfica, social, cultural, política i econòmica i
que la du a terme alguna de les entitats que integren el Sistema
Estadístic de les Illes Balears.

2. Així mateix, es pot considerar activitat estadística d'interès
de la comunitat autònoma de les Illes Balears l'elaborada
d'acord amb les dades que s'han d'obtenir en l'àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears o hi fan referència,
independentment de qui les confecciona, quan es disposi així en
el marc del que estableix aquesta llei.

3. L'activitat estadística d'interès per a la comunitat autònoma
s'ha de dur a terme mitjançant el corresponent pla d'estadística
de les Illes Balears i els  seus programes, sense perjudici del que
estableix l'article 19 d'aquesta llei.

Títol I. Principis i garanties de l'activitat estadística.

Capítol I. Principis rectors.

Article 3. Principis generals.

L'activitat estadística de la comunitat autònoma de les Illes
Balears s'ha de regir i s'ha d'adequar especialment als principis
següents:

a) Objectivitat i correcció tècnica.
b) Transparència.
c) Proporcionalitat.

Article 4. Objectivitat i correcció tècnica.

1. L'activitat estadística que regula aquesta llei s'ha de dur a
terme amb criteris  i partint d'una metodologia que respecti
l'objectivitat necessària, d'acord amb bases científiques que
n'assegurin la correcció tècnica.

2. S'entén per correcció tècnica el compliment conjunt dels
requisits següents:

a) Disposar d'un projecte tècnic que compleix els requisits
d'aquesta llei, de la Llei del Pla estadístic i de les normes
tècniques vigents.

b) Aplicar un sistema normalitzat de conceptes, definicions,
classificacions i codis, i també una metodologia que  permeti la
comparació de resultats amb altres estadístiques similars.

c) Garantir una actualització periòdica i que no es dupliquin
amb altres estadístiques vigents.

Article 5. Transparència.

1. Els subjectes  que subministren dades amb finalitats
estadístiques tenen dret a obtenir informació suficient sobre la
protecció que correspon a aquestes dades, la finalitat a la qual
es destinen i el caràcter obligatori o no de la resposta.

2. En tots  els  qüestionaris  o formularis  de cada operació
estadística que regula aquesta llei s'ha de fer constar la
informació següent:

a) Les característiques de l'activitat estadística que es du a
terme.

b) La finalitat principal a la qual es destinen les dades.
c) L'obligatorietat, si n'és el cas, de colAlaborar-hi.
d) La protecció que dispensa el secret estadístic.

3. Les unitats  que duen a terme activitat estadística tenen
l'obligació de proporcionar aquesta informació i, si n'és el cas,
han d'adoptar les mesures oportunes perquè els subjectes
subministradors de dades puguin exercir aquest dret.

Article 6. Proporcionalitat.

Qualsevol unitat encarregada de dur a terme una activitat
estadística de les que regula aquesta llei té l'obligació d'aplicar
el principi de proporcionalitat, que suposa semp re la
correspondència i mesura degudes  entre els  resultats que es
pretenen obtenir i la naturalesa i el volum de la informació que
se solAlicita.
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Capítol II. Del secret estadístic.

Article 7. Contingut i àmbit del secret estadístic.

1. Als  efectes d'aquesta llei, s'entén per secret estadístic el
coneixement que una persona posseeix com a conseqüència de
l'activitat estadística i que té l'obligació de no divulgar, ni
comunicar, ni actuar sobre la base d'aquest coneixement.

2. El secret estadístic empara totes les dades individualitzades
de caràcter privat, personal, familiar, econòmic o financer,
utilitzades per elaborar l'estadística, obtengudes  directament de
la persona informant o de fonts administratives. També empara
aquelles dades que condueixen, per la seva estructura, contingut
o el seu grau de desagregació a la identificació de persones
físiques o jurídiques. 

Article 8. Comunicació de dades.

1. En virtut del que disposa l'article anterior, les dades
individuals de comunicació obligatòria no es poden fer
públiques ni es poden comunicar a cap persona o entitat, ni tan
sols  a les administracions públiques, llevat d'aquelles
institucions o entitats que també estiguin vinculades per
l'obligació del secret estadístic i exclusivament amb la finalitat
d'usar-les per a operacions estadístiques. 

2. Els arxius informatitzats o els  manuals  que contenen aquestes
dades s'han d'emmagatzemar de manera segura i només han de
ser accessibles al personal sotmès a secret estadístic.

Article 9. Dades protegides.

1. La informació emparada pel secret estadístic, a que fa
referència l'apartat segon de l'article 7, no es pot consultar
públicament si no hi ha consentiment exprés de les persones
afectades o fins que hagi transcorregut un termini de vint-i-cinc
anys des de la seva mort si la data és coneguda o, en altre cas,
de cinquanta anys a partir de la data en què s'obtengueren.

2. Excepcionalment i sempre que hagin transcorregut com a
mínim vint-i-cinc anys des que les unitats estadístiques
corresponents  reberen la informació, es poden facilitar dades
protegides pel secret estadístic a qui, en el marc del procediment
que es  determini reglamentàriament, acrediti un interès legítim.

3. En el cas de dades relatives a persones  jurídiques, les normes
reglamentàries, ateses  les peculiaritats de cada enquesta, poden
disposar períodes menors de durada del secret, els quals no
poden ser inferiors a quinze anys.

Article 10. Utilització i accés a les dades protegides.

1. Queda prohibida la utilització de les dades emparades pel
secret estadístic per a finalitats distintes de les pròpies de
l'activitat estadística, sense més excepcions que les previstes
legalment.

2. Les persones interessades tenen dret d'accés, sempre que en
sigui possible la identificació, a les seves  pròpies dades
personals i a obtenir, si n'és el cas, la rectificació de les errades
que contenguin.

3. Qualsevol unitat administrativa pot accedir a les dades que
ella mateixa ha proporcionat prèviament.

4. Excepcionalment, es pot permetre als instituts d'investigació
científica i als investigadors accedir a les dades emparades pel
secret estadístic, sempre que aquestes  dades no permetin una
identificació directa de les persones, i que aquestes  institucions
o persones compleixin les condicions adequades amb l'objecte
de garantir la protecció física i informàtica de les dades
emparades  i evitar qualsevol tipus de divulgació ilAlícita. 

Article 11. Dades no emparades per l'aplicació del secret
estadístic.

No queden emparades pel secret estadístic les dades
següents:

a) Les que són de coneixement públic i no afecten la intimitat de
les persones.

b) Les dades que s'han fet públiques mitjançant registres públics
o publicacions no declarades ilAlegals o contra les quals  no s'ha
obert cap procediment judicial. 

c) Les dades d'origen administratiu que els  administrats no
hagin aportat com a informació estadística. No obstant això,
aquestes  dades gaudeixen de la confidencialitat i dels  criteris  de
difusió que els  corresponen d'acord amb la normativa específica
que els  és aplicable. Aquesta excepció només la poden exercir
les unitats  autoritzades legalment i, en conseqüència, les dades
aportades a altres unitats per a l'elaboració d'estadístiques
queden emparades automàticament pel secret estadístic.

d) Els directoris  d'establiments, empreses, explotacions i entitats
de qualsevol tipus que no contenen més dades que la
denominació, l'emplaçament, l'activitat i l'interval al qual
pertanyen.

e) Els directoris d'edificis i habitatges que no contenen més
dades que l'emplaçament, indicadors d'activitat, grandària, tipus
d'unitat i altres característiques generals que s'inclouen
habitualment en els  registres o publicacions de distribució
general.

f) Les dades protegides, quan la persona interessada manifesta
per escrit la renúncia a la protecció del secret estadístic. 

Article 12. Obligació de mantenir el secret estadístic.

1. Tenen l'obligació de mantenir el secret estadístic totes  les
persones, organismes i institucions de qualsevol naturalesa que
intervenen en el procés estadístic.

2. L'obligació de guardar el secret estadístic s'inicia des del
moment en què s'obté la informació que empara i s'ha de
mantenir fins i tot després d'haver-ne conclòs la vinculació als
serveis estadístics.

Article 13. Incompliment del secret estadístic.

1. El secret estadístic és vulnerat per la comunicació no
autoritzada de dades i per la comunicació de dades de les  quals
es pot deduir raonablement una informació individual.

2. La vulneració del deure de secret estadístic dóna lloc a
responsabilitat administrativa d'acord amb el que disposa
aquesta llei, sense perjudici de la responsabilitat civil o penal
que es pot exigir d'acord amb l'ordenament jurídic.
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Capítol III. De l'obligatorietat del subministrament
d'informació.

Article 14. Estadístiques de resposta obligatòria.

Són estadístiques de resposta obligatòria, per part dels
subjectes  requerits, aquelles que es determinin així en el Pla
d'estadística de les Illes Balears, en els  programes anuals de
desenvolupament, i també aquelles que, en virtut del que
disposa l'article 19 d'aquesta llei, s'incloguin amb aquest
caràcter en el programa anual corresponent.

Article 15. Persones obligades a subministrar informació.

1. Les persones  o entitats que es  determinen d'acord amb el que
disposen els  apartats  següents  tenen l'obligació de subministrar
la informació a què fa referència l'article anterior que se'ls
requereixi. En el supòsit  en què aquesta informació estigui
constituïda per dades individualitzades emparades per la
normativa vigent en cada moment sobre el dret a l'honor i a la
intimitat personal i familiar, subministrar-la és voluntari, i s'ha
de fer constar aquesta circums tància en les peticions
d'informació que es facin, de manera expressa, en un lloc ben
visible, i amb un tipus de lletra no inferior a la de la petició
esmentada. 

2. La regulació de cada estadística ha de determinar les persones
o entitats obligades a subministrar la informació, amb
independència de la naturalesa física o jurídica, pública o
privada, i de la nacionalitat d'aquestes, sempre que tenguin el
domicili, la residència o estiguin establertes dins l'àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. 

3. Els òrgans i ens de l'Administració general o institucional de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, dels consells
insulars, com també la resta d'òrgans i ens públics compresos en
l'àmbit territorial de la comunitat autònoma i les associacions i
la resta de corporacions de defensa d'interessos colAlectius que
hi radiquin,  tenen l'obligació de subministrar, a l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears, l'obligació que es determini
reglamentàriament. 

Així mateix, s'ha de solAlicitar als  òrgans i ens de
l'Administració general o institucional de l'Estat la informació
que es determini reglamentàriament.

Article 16. Manera de subministrar informació.

1. Tota persona física o jurídica, pública o privada, que
subministri informació en l'àmbit de les activitats que regula
aquesta llei, ha de contestar de manera veraç, exacta i completa,
s'ha d'ajustar al termini de resposta i ha de respectar la resta de
circumstàncies que figuren a les normes reguladores de
l'estadística de què es tracta.

2. Quan per dur a terme l'activitat estadística es requereixen
dades que obren en poder de qualssevol administracions
públiques, els  òrgans, les autoritats i els funcionaris
responsables, en cada cas, han de prestar la colAlaboració més
àgil i ràpida als serveis estadístics.

3. Les normes reguladores de cada activitat estadística poden
establir, si pertoca, modalitats de compensació per les despeses
que es deriven del subministrament de la informació.

Títol II. Regulació de l'activitat estadística.

Capítol I. Planificació de l'activitat estadística.

Article 17. El Pla d'estadística de les Illes Balears.

1. El Pla d'estadística de les Illes Balears és l'instrument de
promoció, ordenació i planificació de l 'activitat estadística
d'interès per a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. El Pla d'estadística de les Illes Balears s'ha d'aprovar per llei
i la vigència serà, si no s'estableix expressament, de quatre anys.
Així mateix, el Pla d'estadística ha de quedar prorrogat fins a
l'entrada en vigor del següent, en els casos en què no s'hagi
aprovat el nou pla al venciment del vigent.

3. El Pla d'estadística ha de contenir:

a) L'especificació de les estadístiques que s'han d'elaborar en
el quadrienni i el programa d'inversions que això implica.

b) Els aspectes essencials  de cada una de les estadístiques,
com són els  organismes que han d'intervenir en l'elaboració, les
finalitats i la descripció general del contingut, el colAlectiu de
persones i l'àmbit territorial de referència, com també
l'estimació dels crèdits per finançar-lo.

c) La colAlaboració institucional que s'ha de mantenir per a
l'execució del Pla d'estadística durant el període de vigència i els
criteris i les prioritats per a l'execució del Pla.

Article 18. Els programes anuals d'estadística.

1. El Pla d'estadística de les Illes Balears s'ha de desenvolupar
mitjançant programes anuals  d'estadística que ha d'aprovar, per
decret, el Consell de Govern, a proposta de la conselleria a la
qual estigui adscrit l'Institut d'Estadística de les Illes Balears.

2. Els programes anuals  d'estadística han de contenir, com a
mínim, les especificacions següents:

a) La constància expressa que són adequats al Pla
d'estadística de les Illes Balears. 

b) La relació d'operacions estadístiques en curs i les de nova
implantació que s'han de dur a terme en el seu període de
vigència, amb indicació de:

- el contingut i la finalitat, les característiques tècniques i els
criteris de difusió;

- la unitat o el servei que les ha de dur a terme;
- el cost estimat de les operacions;
- l'obligatorietat, si n'és el cas, de prestar colAlaboració;
- la compens ació econòmica, si pertoca, a les persones  o

entitats obligades a subministrar informació, per les despeses
que es deriven d'aquesta activitat.

c) S'hi han de fer constar, si n'és el cas, les operacions
derivades de convenis  o acords de  colAlaboració entre la
comunitat autònoma de les Illes Balears i altres administracions
o entitats.

Article 19. Altres estadístiques.

1. Durant el període de vigència del pla anual, el Govern de les
Illes Balears pot autoritzar, per decret, la inclusió d'altres
estadístiques d'interès de la comunitat autònoma. 

2. El decret que autoritzi les estadístiques a què fa referència
l'apartat anterior ha de contenir les mateixes especificacions que
les que recull el punt segon de l'article anterior per a les
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estadístiques previstes en el programa anual, i l'acreditació de
l'existència d'assignació pressupostària.

Capítol II. De l'obtenció de dades.

Article 20. L'obtenció de dades.

1. Les estadístiques d'interès de la comunitat autònoma de les
Illes Balears han de tenir com a font prioritària d'informació els
arxius i els  registres administratius i estadístics  disponibles, amb
la finalitat de reduir les molèsties als  ciutadans i millorar
l'eficiència de la despesa pública. 

2. S'exceptuen del que estableix l'apartat anterior aquells  relatius
a les matèries de la seguretat de l'Estat i/o defensa nacional.

3. Totes les persones físiques i jurídiques que subministren
dades, tant si la seva colAlaboració és obligatòria com voluntària,
han de contestar amb ple respecte els requisits mínims que
estableix l'article 5 d'aquesta llei i han d'atendre les indicacions
formals que facin els serveis o unitats estadístics.

4. Quant a les dades de naturalesa tributària, s'ha d'estar al que
disposa la normativa específica reguladora de la matèria.

Capítol III. Metodologia, normalització i desagregació.

Article 21. Metodologia i normalització.

1. Tota activitat estadística regulada per aquesta llei s'ha de dur
a terme mitjançant una metodologia que en garanteixi
l'objectivitat i la correcció tècnica, i s'ha de procurar una
actualització periòdica dels  conceptes, les nomenclatures i
classificacions, d'acord amb la normativa dels organismes
estadístics internacionals.

2. L'Institut d'Estadística de les Illes Balears ha d'elaborar i
proposar les normes tècniques per les quals s'han de regir les
estadístiques d'interès de la comunitat autònoma. Aquestes
normes les ha d'aprovar per decret el Consell de Govern, a
proposta del conseller competent per raó de la matèria.

Article 22. Desagregació territorial.

1. En el desenvolupament de l'activitat estadística s'ha de
considerar especialment l'estructura insular i l'organització
territorial adequada per l'obtenció de dades i la presentació dels
resultats.

2. En tot cas, en el desenvolupament de l'activitat estadística,
que s'ha de dur a terme amb la major desagregació territorial
possible, s'ha de procurar un equilibri entre el cost i els  objectius
que es pretenen i una proporcionalitat amb els  recursos humans
i materials disponibles.

Capítol IV. Dels resultats, la seva difusió i conservació.

Article 23. Els resultats.

1. L'aprovació dels  resultats de les estadístiques d'interès de la
comunitat autònoma correspon a l'Institut d'Estadística de les
Illes Balears.

2. Les estadístiques d'interès de la comunitat autònoma
produeixen els tres tipus de resultats següents:

a) Resultats sintètics, que resumeixen de manera breu els
resultats globals obtenguts per conceptes temàtics i agregats
territorialment.

b) Resultats bàsics, que s'obtenen mitjançant una explotació
estàndard dels  resultats globals, amb l'objectiu d'obtenir un
conjunt de taules creuades amb les desagregacions conceptuals,
territorials  i temporals previstes en els  programes anuals
d'actuació estadística. 

c) Resultats específics, que consisteixen en l'obtenció
d'explotacions no estandarditzades o accessos específics a la
informació estadística, observant el secret estadístic. 

Article 24. Caràcter oficial.

Tenen caràcter oficial els  resultats de qualsevol estadística
d'interès de la comunitat autònoma de les Illes Balears, des del
moment en què se'n fan públics els  resultats sintètics, mitjançant
la difusió autoritzada en publicacions o en altres vehicles
d'ampli abast de suport d'informació. 

Article 25. Difusió de resultats sintètics.

La difusió dels resultats sintètics de les estadístiques
d'interès de la comunitat autònoma de les Illes Balears és
obligatòria i d'accés gratuït a totes les persones i institucions. 

Article 26. Publicitat dels resultats bàsics.

Els resultats bàsics de les estadístiques d'interès de la
comunitat autònoma de les Illes Balears s'han de fer públics
mitjançant publicacions o altres vehicles d'ampli abast de suport
d'informació, i han de ser accessibles per a totes les persones
interessades, havent-ne pagat prèviament un preu adequat al seu
cost, d'acord amb la normativa reguladora de taxes i preus
públics.

Article 27. Consulta dels resultats específics.

Els resultats específics de les estadístiques d'interès de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i les possibles
explotacions específiques d'aquests resultats són accessibles per
a les persones interessades de manera limitada, segons la
disponibilitat de recursos de l'òrgan que gestiona els  resultats,
que ha de ponderar la satisfacció de les demandes en funció de
l'interès públic de la finalitat a què es destinen, amb el pagament
previ, si pertoca, d'un preu proporcional al seu cost, d'acord amb
la normativa de taxes i preus públics. 

Article 28. Conservació i custòdia de la informació
estadística.

1. Les unitats  del sistema estadístic han de conservar i custodiar
la informació obtenguda per a la realització d'estadístiques, i
han d'adoptar totes les mesures de seguretat que siguin
necessàries per complir els principis d'aquesta llei.

2. La conservació de la informació no implica necessàriament
la dels suports originals d'aquesta, sempre que el contingut
s'hagi traslladat a suports informàtics o d'altra naturalesa.

3. Quan les unitats  del Sistema Estadístic apreciïn que la
conservació d'algun tipus de documentació és evidentment
innecessària, poden acordar-ne la destrucció una vegada
complerts els tràmits que es determinin reglamentàriament.
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Títol III. El sistema estadístic de les Illes Balears.

Capítol I. Disposicions generals.

Article 29. El sistema estadístic de les Illes Balears.

1. El Sistema Estadístic de les Illes Balears és el conjunt ordenat
dels ens i òrgans que duen a terme activitats estadístiques que
s'han declarat d'interès de la comunitat autònoma.

2. Integren el Sistema Estadístic de les Illes Balears:

a) L'Institut d'Estadística de les Illes Balears.
b) Les unitats de les conselleries, organismes, ens i/o

empreses que en depenen que tenen atribuïdes competències
estadístiques.

c) Les unitats  dels  consells  insulars i els  organismes, ens i/o
empreses que en depenen, únicament en el supòsit  que tenguin
constituït  en el seu si el corresponent òrgan estadístic específic
i assumeixin l'execució en el seu territori respectiu
d'estadístiques contingudes en el Pla d'estadística de les Illes
Balears, en els termes que s'hi fixin o en els programes anuals
d'estadística que el desenvolupin. 

d) Els ajuntaments i mancomunitats de municipis, agrupats
o a títol individual, com també els organismes, ens i empreses
que en depenen, únicament en el supòsit  que tenguin constituït
en el seu si el corresponent òrgan estadístic específic i tenguin
assignades  competències en relació amb l'estadística de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. 

e) La Comissió Assessora d'Estadística.

3. Les unitats del Sistema Estadístic de la comunitat autònoma
poden desenvolupar l'activitat estadística de manera directa o
subscrivint acords, convenis  o contractes amb altres
administracions públiques o amb entitats privades, les quals
queden sotmeses a la normativa d'aquesta llei, especialment en
allò que fa referència al secret estadístic.

4. Les funcions de planificació, normalització i coordinació
tècnica del Sistema Estadístic de la comunitat autònoma les
assumeix l'Institut d'Estadística i les funcions de producció i
difusió es poden distribuir entre la resta d'unitats, d'acord amb
el que estableix aquesta llei.

Article 30. La Comissió Assessora d'Estadística.

1. La Comissió Assessora  d'Estadística és l'òrgan consultiu i de
participació de l'activitat estadística de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

2. Són competències de la Comissió:

a) Informar sobre els  plans estadístics  i els  programes
anuals.

b) Formular recomanacions sobre les relacions entre unitats
del Sistema Estadístic i d'aquestes  amb els  informants i usuaris,
en especial sobre l'aplicació pràctica del secret estadístic.

c) Emetre informes sobre qualsevol qüestió estadística que
so lAliciti el Govern de les Illes Balears o qualsevol altre dels
membres que integren el Consell Rector, pels  procediments que
s'estableixin reglamentàriament.

Article 31. Composició i organització de la Comissió
Assessora d'Estadística.

1. El nombre de membres de la Comissió Assessora
d'Estadística no ha d'excedir de vint, d'entre els quals, la
Presidència ha de recaure en el titular de la conselleria
d'adscripció de l'Institut d'Estadística.

2. Entre els  membres de la Comissió Assessora d'Estadística
s'hauran de trobar representants  dels  consells insulars, dels
ajuntaments de les Illes, de les associacions empresarials  i de les
organitzacions sindicals.

3. El Secretari de la Comissió Assessora  d'Estadística, el qual no
té la condició de membre d'aquesta, ha de ser un funcionari de
carrera designat pel president de la Comissió.

4. L'organització, la composició i el funcionament de la
Comissió s'han de desplegar reglamentàriament.

Capítol II. L'Institut d'Estadística de les Illes Balears.

Article 32. Naturalesa i adscripció.

1. Es crea l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, que tendrà
la naturalesa d'entitat autònoma de caràcter administratiu amb
personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per al
compliment de les seves finalitats. 

2. El Consell de Govern, per decret, pot modificar l'adscripció
de l'Institut d'Estadística, el qual, inicialment, s'adscriu a la
conselleria competent en matèria d'economia.

Article 33. Finalitats.

L'Institut d'Estadística té com a finalitats bàsiques el
desenvolupament i l'exercici de les competències reconegudes
a l'article 10.28 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, i ha
d'assumir la planificació, normalització, coordinació i gestió del
Sistema Estadístic de les Illes Balears.

Article 34. Funcions.

Són funcions de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears:

a) Promoure, dirigir i coordinar l'activitat estadística pública
d'interès per a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Elaborar l'avantprojecte del pla d'estadística amb la
colAlaboració de la resta d'unitats del Sistema Estadístic de les
Illes Balears.

c) Proposar la normalització de conceptes, definicions,
classificacions, nomenclatures i codis per a la classificació de
les dades i la presentació dels  resultats, impulsar-ne la
utilització en l'activitat estadística de les Illes Balears i
promoure, en el marc de les seves competències, la coordinació
metodològica amb  les estadístiques dels ajuntaments, d'altres
comunitats autònomes, de l'Administració general de l'Estat, de
la Unió Europea i d'organismes internacionals.

d) Dur a terme les activitats estadístiques que se li encomanin
en els programes anuals d'estadística.

e) Elaborar sistemes integrats d'estadístiques demogràfiques,
econòmiques i socials.



2922 BOPIB núm. 120 - 30 de novembre del 2001

f) Dur a terme els  treballs  censals  necessaris  per crear i mantenir
actualitzats els marcs i paràmetres bàsics d'informació sobre la
població, els habitatges i les activitats econòmiques.

g) Promoure la investigació estadística i la formació i el
perfeccionament professional del personal estadístic.

h) Representar, quan això no correspongui a altres òrgans, la
comunitat autònoma de les Illes Balears en les relacions amb
unitats i organismes municipals, autonòmics, estatals i
internacionals  especialitzats en matèria estadística, i promoure-
hi la coordinació i colAlaboració en l'activitat estadística.

i) Vetlar, amb la colAlaboració de les unitats del Sistema
Estadístic, per l'aplicació i el respecte del secret estadístic.

j) Promoure la difusió de les estadístiques relatives a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

k) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de
conveni que subscrigui la comunitat autònoma, quan tengui
entre els seus objectius la realització d'estadístiques.

l) Dur a terme investigacions per contrastar l'eficàcia dels
qüestionaris i mètodes que utilitzen les unitats que realitzen
activitat estadística regulada per aquesta llei en l'elaboració de
les estadístiques.

m) Qualssevol altres funcions estadístiques que el Govern li
assigni reglamentàriament.

Article 35. Òrgans de l'Institut.

Són òrgans de l'Institut d'Estadística:

a) El Consell Rector.
b) El director.

Article 36. El Consell Rector.

1. El Consell Rector és l'òrgan colAlegiat de govern i de direcció
de l'Institut.

2. El Consell Rector ha d'actuar en ple i en comissió. La seva
composició, les funcions i el règim de funcionament s'han de
determinar reglamentàriament. 

Article 37. El director de l'Institut.

1. El director de l'Institut ha d'assumir la gestió i direcció de
l'entitat amb subjecció a les directrius i als acords que emanen
del Consell Rector i de la Presidència.

2. La titularitat de la Direcció de l'Institut ha de correspondre a
un professional d'experiència acreditada en la matèria. El
nomenament s'ha d'efectuar per decret del Consell de Govern,
a proposta del titular de la conselleria on sigui adscrit  l'Institut,
i tendrà la consideració d'alt càrrec.

Capítol III. Unitats estadí stiques de les conselleries i
d'altres administracions públiques.

Article 38. Unitats estadístiques de les conselleries.

1. Les conselleries del Govern de les Illes Balears, com també
els  organismes, ens i/o empreses que en depenen, poden

designar una unitat com a òrgan estadístic propi. Si no se'n
designa cap unitat, ha de ser la secretaria general tècnica de cada
conselleria l'òrgan encarregat d'oferir el suport  i la colAlaboració
necessaris a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears.

2. Són funcions d'aquestes unitats:

a) Participar en el procediment d'elaboració del pla
d'estadística i dels  programes anuals que el despleguin,
formulant totes  les propostes  que considerin adequades i
necessàries.

b) Dur a terme les estadístiques que figurin en els  programes
anuals, o les que necessitin per a les seves pròpies finalitats.

c) ColAlaborar amb l'Institut d'Estadística de les Illes Balears
en la normalització de definicions, classificacions,
nomenclatures, codis i normes de caràcter general.

d) Dissenyar els  sistemes de recollida d'informació
estadística, derivats de l'actuació administrativa del departament
al qual pertanyen, quan aquests  constitueixin fonts d'informació
estadística.

Article 39. Unitats estadístiques d'altres administracions
públiques.

1. Com a unitats integrants del Sistema Estadístic, els consells
insulars, els  ajuntaments i les mancomunitats de municipis
formen part del Sistema Estadístic de les Illes Balears i han de
participar, dins l'àmbit de les seves respectives competències i
mitjançant les unitats que tenguin assignades aquestes funcions
estadístiques, en l'execució i difusió de les estadístiques
d'interès de la comunitat autònoma.

2. Així mateix, poden solAlicitar la inclusió d'estadístiques
d'interès seu en el procediment d'elaboració del pla d'estadística
i en els programes anuals  que el despleguen. La solAlicitud s'ha
d'acompanyar de la memòria d'interès públic d'aquesta
estadística, de les característiques tècniques, de la memòria
econòmica i de la proposta de finançament.

3. En qualsevol dels casos, les unitats  encarregades de dur-les
a terme han de complir els  requisits que estableix el capítol II
del títol I d'aquesta llei, en relació amb el secret estadístic.

Capítol IV. Recursos de l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears.

Article 40. Recursos de l'Institut.

L'Institut ha de comptar, per al seu funcionament, amb els
recursos tècnics, de personal i econòmics necessaris  per assolir
les finalitats que té atribuïdes.

En especial, ha de comptar amb els  recursos econòmics
següents:

a) Les assignacions procedents  del pressupost de la comunitat
autònoma.
b) Les assignacions procedents  dels pressuposts d'altres entitats
públiques.
c) Les aportacions de qualsevol altre organisme o entitat pública
o privada.
d) Els ingressos procedents  de la difusió de les seves  activitats,
dels  serveis  prestats, de la venda dels  seus treballs i publicacions
o d'altres activitats de naturalesa similar.
e) Qualsevol altre recurs que li pugui correspondre o atribuir.
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Capítol V. El control parlamentari de l'activitat estadística.

Article 41. Control parlamentari.

1. Correspon al Parlament de les Illes Balears, mitjançant la
comissió parlamentària corresponent, el control de l'actuació del
Sistema Estadístic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. Anualment, en el termini de sis mesos des de l'acabament del
programa anual corresponent, l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears ha de remetre al Parlament de les Illes Balears una
memòria explicativa de la totalitat de les tasques estadístiques
desenvolupades durant aquest programa. 

Títol IV. Règim sancionador.

Article 42. Infraccions.

1. L'incompliment de les disposicions que conté aquesta llei i de
les normes que la completin i la despleguin constitueix una
infracció en matèria estadística.

2. Es consideren responsables de les infraccions les persones
físiques o jurídiques a les quals se'ls imputi l'acció o l'omissió
constitutives de la infracció. Les persones jurídiques seran
responsables del pagament de les sancions imposades com a
conseqüència de les  infraccions que cometin els seus òrgans,
empleats o agents.

Article 43. Classificació de les infraccions pel subjecte.

Les infraccions previstes en aquest títol es classifiquen, en
funció de qui és la persona que les ha comès, en les següents:

a) Infraccions comeses per persones  físiques o jurídiques
alienes al Sistema Estadístic de les Illes Balears.

b) Infraccions comeses per personal al servei d'alguna de les
unitats integrants del Sistema Estadístic de les Illes Balears.

Article 44. Tipificació de les infraccions comeses per
persones alienes al Sistema Estadístic de les Illes Balears.

1. Les possibles infraccions comeses per les persones físiques
o jurídiques alienes al Sistema Estadístic es classifiquen en
infraccions lleus, greus i molt greus.

2. Són infraccions lleus:

a) No proporcionar la informació obligatòria requerida, o
fer-ho amb dades incompletes o inexactes o de manera distinta
a l'establerta, sempre que això no  doni lloc a un perjudici greu.

b) Subministrar la informació obligatòria a efectes
estadístics  fora del termini establert, si hi ha requeriment formal
previ de l'òrgan estadístic, sempre que això no doni lloc a un
perjudici greu.

3. Són infraccions greus:

a) La reincidència en infraccions lleus.

b) Les establertes a les lletres a) i b) de l'apartat anterior,
quan es causi un perjudici greu, sempre que hi hagi requeriment
formal previ de l'òrgan estadístic i hi hagi obligació de facilitar-
les.

4. Són infraccions molt greus:

a) La reincidència en la comissió d'infraccions greus.
b) La solAlicitud o obtenció d'informació estadística

mitjançant la suplantació de la personalitat de qualssevol de les
unitats o del personal estadístic emparats per aquesta llei, o
alAlegar que és agent estadístic per reclamar informació.

Article 45. Tipificació de les infraccions comeses pel
personal al servei del Sistema Estadístic de les Illes Balears.

1. Les infraccions imputables al Sistema Estadístic de las Illes
Balears, al seu personal o les comeses per persones físiques o
jurídiques que colAlaboren amb aquests  en virtut de acords,
convenis  o contractes, es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.

2. Es consideren faltes lleus:

a) El descuit o la negligència en el compliment de les seves
funcions.

b) La manca de comunicació o la comunicació incompleta
als  administrats de les normes que han d'observar en emplenar
els qüestionaris, o els  documents de naturalesa similar, i de les
sancions que se'ls poden imposar per incomplir-les.

3. Es consideren faltes greus:

a) La reincidència en la comissió de faltes lleus.
b) La greu incorrecció amb les persones subjectes a

l'obligació d'informar.
c) L'incompliment de les normes tècniques aprovades en

matèria estadística.
d) La negació a exhibir el document acreditatiu d'agent

estadístic a l'informant que ho solAliciti.

4. Es consideren faltes molt greus:

a) La reincidència en la comissió de faltes greus.
b) La difusió o comunicació a persones no autoritzades de

dades individualitzades emparades pel secret estadístic.
c) L'exigència d'informació per a l'elaboració d'estadístiques

sense l'existència de les normes corresponents  que emparin
aquesta exigència.

d) La utilització per a finalitats distintes de les pròpiament
estadístiques de dades personals, obtengudes  amb finalitat
estadística.

Article 46. Reincidència.

Als  efectes d'aquesta llei, s'entén per reincidència la
comissió d'una infracció anàloga a la que motivà la sanció en el
termini dels  dos anys següents  a la notificació d'aquesta. En
aquest supòsit, es requereix que la primera reso lució
sancionadora hagués adquirit fermesa en via administrativa.

Article  47. Sancions..

1. La sanció de les infraccions a què fa referència l'article 45
d'aquesta llei consisteix en una multa que s'ha d'imposar en les
quanties següents:

a) Les infraccions lleus s'han de sancionar amb  multa de 60
EUR fins a 300 EUR.

b) Les infraccions greus s'han de sancionar amb multa de
301 EUR fins a 3000 EUR.
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c) Les infraccions molt greus s'han de sancionar amb  multa
de 3001 EUR fins a 30.000 EUR.

2. Les infraccions en les quals l'infractor hagi obtengut un
benefici econòmic superior al límit màxim indicat per a les
multes a l'apartat anterior, s'han de sancionar amb multa de fins
al doble del benefici obtengut, d'acord amb el que es determini
reglamentàriament.

3. En tot cas, per a la graduació de les sancions aplicables s'han
de tenir en compte la transcendència de la infracció, la
naturalesa dels  danys i els  perjudicis  causats  a tercers i als
serveis estadístics.

4. A les infraccions comeses per funcionaris  o per personal
laboral al servei de les administracions públiques, sense
perjudici del que estableix l'article 45, no els hi són d'aplicació
les sancions previstes en aquest article, ja que estan subjectes  al
règim sancionador establert per la seva legislació específica,
que procedeix en cada cas. 

Article 48. Aspectes procedimentals.

1. Les infraccions a què es fa referència a l'article 45 seran
objecte de sanció administrativa, havent-ne instruït prèviament
l'expedient sancionador corresponent, d'acord amb els  principis
que regeixen la potestat sancionadora que conté la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, com també la
normativa autonòmica que hi és aplicable.

2. Així mateix, s'hi han d'aplicar les disposicions de règim
disciplinari de la funció pública de la comunitat autònoma quan
es tracti de personal estadístic funcionari d'aquesta
Administració. 

Article 49. Altres responsabilitats.

El règim sancionador previst en aquest títol es independent
de la responsabilitat exigible davant la jurisdicció ordinària o la
contenciosa administrativa. 

Disposició addicional única.

Es faculta el Consell de Govern, a proposta de la Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria, per revisar anualment la
quantia de les sancions previstes en aquesta llei, amb la finalitat
d'adequar-les a les modificacions que experimenti l'índex
general de preus al consum.

Disposició transitòria primera.

1. En un termini màxim de sis mesos, a partir de l'entrada en
vigor d'aquesta llei, s'ha de constituir l'Institut d'Estadística de
les Illes Balears.

2. El Consell de Govern ha d'aprovar les normes reglamentàries
necessàries per a la seva  organització i funcionament. 

Disposició transitòria segona.

En un termini màxim d'un any, a partir de la constitució de
l'institut d'Estadística de les Illes Balears, el Consell de Govern
ha d'aprovar, el projecte del primer pla d'estadística de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que, d'acord amb el que
disposa l'article 17, ha d'elevar al Parlament perquè l'aprovi.

Disposició derogatòria.

Queden derogades la disposició addicional novena de la Llei
11/1993, de 22 de desembre, de Pressuposts  Generals  de la
CAIB per a 1994, com també  totes les disposicions de rang
igual o inferior que s'oposin al que preveu aquesta llei.

Disposició final primera.

S'autoritza el Consell de Govern per dictar totes les normes
reglamentàries i les disposicions administratives que siguin
necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquesta llei.

Disposició final segona.

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 16 de novembre del 2001.
El conseller d'Economia, Comerç i Indústria:
Pere Sampol i Mas.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.7. PROPOSTES  
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2628/01, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a conclusions de la
Comissió no permanent d'estudi del balanç fiscal de les Illes
Balears amb l'Estat espanyol. (Mesa de la comissió de dia 10
d'octubre del 2001).

RGE núm. 2633/01, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa a conclusions de la Comissió no permanent
d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat
espanyol. (Mesa de la comissió de dia 10 d'octubre del 2001).

RGE núm. 2679/01, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conclusions de la Comissió no permanent
d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat
espanyol. (Mesa de la comissió de dia 10 d'octubre del 2001).

RGE núm. 2680/01, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a conclusions de la
Comissió no permanent d'estudi del balanç fiscal de les Illes
Balears amb l'Estat espanyol. (Mesa de la comissió de dia 10
d'octubre del 2001).

RGE núm. 2681/01, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa a conclusions de la Comissió no permanent
d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat
espanyol. (Mesa de la comissió de dia 10 d'octubre del 2001).

RGE núm. 2684/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a conclusions de la Comissió no permanent
d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat
espanyol. (Mesa de la comissió de dia 10 d'octubre del 2001).

Palma, a 10 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa de la Comissió no permanent d'estudi del balanç
fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol

A)
El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta les

propostes  següents  relatives a les conclusions de la Comissió no
permanent d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb
l'Estat espanyol.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el dèficit de
la balança fiscal de les Illes Balears amb l’Estat espanyol és
desproporcionat i injust.

2. El Parlament de les Illes Balears exigeix que l’Estat
corregeixi l’actual situació i compensi les Illes Balears garantint
que la despesa per càpita en els  serveis  públics sigui bàsicament
igual en tot l’Estat i que es tenguin en compte els  usuaris de fet
dels serveis públics.

3. El Parlament de les Illes Balears proposa com a model
òptim de finançament autonòmic la generalització per a tot
l’Estat del model de concert econòmic.

4. El Parlament de les Illes Balears constata un insuficient
finançament estatal en matèria sanitària, educativa,
mediambiental, de prestacions socials  i d’infraestructures de
transport a les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears exigeix el compliment
diligent per part de l’Estat de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de
règim especial de les Illes Balears i, en general, que adopti les
mesures escaients per compensar els costos de la insularitat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a facilitar al Govern de les Illes Balears la documentació
necessària per elaborar un estudi sobre la balança fiscal a les
Illes Balears.

Palma, 31 de maig del 2001.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa de la Comissió no permanent d'estudi del balanç
fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol

B)
El Grup Parlamentari Mixt presenta les propostes següents

relatives a les conclusions de la Comissió no permanent d'estudi
del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a anivellar la balança fiscal entre l’Estat i les Illes Balears i
superar així el dèficit històric existent com a conseqüència d’un
injust finançament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a formular un nou acord de
finançament de les comunitats autònomes on les variables de
població de fet i insularitat augmentin la seva incidència,  en
detriment de les de pobresa relativa i esforç fiscal, donada la
seva repercussió en necessitats  de serveis  i infraestructures
objectives i concretes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a formular un nou acord de
finançament de les comunitats autònomes en el qual s’indueixi
amb la imposició indirecta.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar les transferències de competències que
es puguin produir en un futur exigint que el cost efectiu no sigui
inferior a l’òptim i evitar així la utilització posterior de fons
propis per al seu correcte funcionament.

Palma, 31 de maig del 2001.
El diputat:
Miquel Nadal i Buades.

A la Mesa de la Comissió no permanent d'estudi del balanç
fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol

C)
El Grup Parlamentari Socialista presenta les propostes

següents  relatives a les conclusions de la Comissió no
permanent d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb
l'Estat espanyol.

1.- El Parlament de les Illes Balears constata l’existència
d’un dèficit de la balança fiscal de les Illes Balears amb l’Estat
i posa en relleu la carència de la informació de base necessària
per a abordar-ne l’exacta quantificació, atès que l’Administració
general de l’Estat no dóna la corresponent informació des de
1997.

2.- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
respecte al principi de solidaritat, to t tenint en compte que
aquest principi ha de tenir com a premissa el principi de
suficiència. En cap cas no s’han de donar situacions de no
disposar dels recursos econòmics necessaris per al
desenvolupament de les competències pròpies i garantir un
nivell de prestació de serveis  equiparable a altres comunitats
autònomes amb un mateix nivell competencial.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat perquè desenvolupi el règim especial de les Illes Balears
(aprovat per Llei de les Corts Generals 30/1998, de 29 de juliol)
per tal que es faci efectiu el reconeixement del fet insular previst
a l’article 138.1 de la Constitució espanyola i a l’article 58.5 de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, alhora que pugui ser
un instrument de referència essencial per tal de compensar el
dèficit fiscal balear.

Palma, 1 de juny del 2001.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa de la Comissió no permanent d'estudi del balanç
fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol

D)
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista presenta

les propostes  següents  relatives a les conclusions de la Comissió
no permanent d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb
l'Estat espanyol.

1- El Parlament de les Illes Balears constata el pes negatiu
de la balança fiscal de les Illes Balears amb l’Estat espanyol i la
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seva tendència a créixer. Igualment constata la importància de
la diferència negativa i la seva influència sobre el
desenvolupament de la nostra comunitat.

2- El Parlament de les Illes Balears constata que aquest
dèficit es genera, entre d’altres, per dues vies: a) Pel poc nivell
d’inversió de l’Estat al nostre territori. b) Per la minsa dotació
econòmica de les competències rebudes per la comunitat
autònoma.

3- El Parlament de les Illes Balears declara que el principi
de solidaritat interterritorial que ha de regir les relacions entre
territoris per tendir al reequilibri, mai no pot justificar el
tractament injust que suposa una balança fiscal negativa.

4- El Parlament de les Illes Balears insta a l’Estat espanyol
a corregir aquesta situació i que ho faci garantint que la despesa
per habitant en els  serveis  públics i inversions sigui equilibrada
en el conjunt de l’Estat. Igualment que en aquest càlcul de la
despesa per càpita es tenguin en compte el fet de la insularitat,
així com el conjunt d’usuaris d’aquests serveis.

5- El Parlament de les Illes Balears, a la vista de la realitat
de la balança fiscal i del dèficit en que han estat traspassades  les
competències actualment assumides per la comunitat autònoma,
insta el Govern de l’Estat espanyol a la revisió de les dotacions
econòmiques d’aquestes transferències.

6- El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern
espanyol a complir del tot el contingut del Règim Especial de
les Illes Balears.

Palma, 31 de maig del 2001.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa de la Comissió no permanent d'estudi del balanç
fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol

E)
El Grup Parlamentari Mixt presenta les propostes següents

relatives a les conclusions de la Comissió no permanent d'estudi
del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol.

1. Cal identificar i valorar econòmicament el dèficit històric
en matèries de serveis  públics, benestar social i qualitat
ambiental derivat d’un model de finançament notòriament lesiu
per a les Illes Balears. Aquesta avaluació ha de servir de base
per a la renegociació del sistema de finançament de les CC.AA.,
així com per al desenvolupament del REB.

2. La CAIB s’ha de dotar d’un model d’anàlisi econòmica
actualitzada, completa i veraç que permeti fer un seguiment
periòdic de l’evolució de la balança fiscal de la comunitat
autònoma, tant respecte a l’Estat central com de cara a la UE.
Per la seva transcendència sobre el marge real d’autogovern i de
capacitat de prestació dels serveis públics bàsics, s’ha de
garantir a través del Govern que els resultats seran públics.

Palma, 1 de juny del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

A la Mesa de la Comissió no permanent d'estudi del balanç
fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol

F)
El Grup Parlamentari Popular presenta les propostes

següents  relatives a les conclusions de la Comissió no
permanent d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb
l'Estat espanyol.

1.- El Parlament de les Illes Balears constata que la
comunitat autònoma de les Illes Balears pateix, des de l’inici, un
dèficit fiscal la quantia del qual és d’impossible quantificació.

2.- El Parlament de les Illes Balears constata que les
inversions estatals  a Balears han augmentat en els darrers
exercicis  pressupostaris  i palAliat, en conseqüència, el dèficit
fiscal de les nostres illes.

3.- El Parlament de les Illes Balears constata que l’aprovació
i el desenvolupament del Règim Especial de Balears suposa un
avanç excepcional que permetrà millorar el finançament de les
Illes Balears.

4.- El Parlament de les Illes Balears constata que el model
de finançament autonòmic del quinquenni 1996-2001 i la
consegüent corresponsabilitat fiscal del sistema ha suposat una
millora substancial en el finançament de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

5.- El Parlament de les Illes Balears constata que el pròxim
model de finançament autonòmic que s’aprovi millorarà la
nostra balança fiscal en la mesura que continuï dins la línia de
corresponsabilitat fiscal que també incideixi dins els  imposts
indirectes.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern estatal
que anualment, en els seus pressuposts, vagi augmentant les
inversions a Balears i que no es torni a repetir la carència
d’inversions que visqueren aquestes illes durant els anys 80 i
principis dels 90.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que accepti les inversions previstes en el conveni
de carreteres.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al cessament de la seva actitud victimista davant
Madrid i opti per la via de la colAlaboració i el diàleg per tal que
no es tornin a repetir situacions com les succeïdes amb el
conveni d’inversions hidràuliques.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que dins el respecte del principi de solidaritat entre les
comunitats autònomes vagi solucionant el dèficit fiscal que
històricament arrosseguen les Illes Balears i que s’ha anat
palAliant en els darrers anys.

Palma, 1 de juny del 2001.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4494/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a necessitats,
infraestructures i dotacions econòmiques reclamades a
l'Administració central per a les Pitiüses en matèria de sanitat.
(Mesa de 28 de novembre del 2001).

RGE núm. 4943/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències de sanitat.  (Mesa de 28 de novembre del 2001).

RGE núm. 4449/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Ma
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manera de ser de les secretàries dels alts càrrecs segons
l'equip de govern del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.
(Mesa de 28 de novembre del 2001).

RGE núm. 4450/01, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
d'emergència als torrents de les Illes Balears.  (Mesa de 28 de
novembre del 2001).

RGE núm. 4451/01, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visita a les
zones amb perill d'inundació.  (Mesa de 28 de novembre del
2001).

Palma, a 28 de novembre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les necessitats, infraestructures i dotacions
econòmiques per a les Illes Pitiüses reclamades a dia d'avui per
la consellera de Sanitat davant l'Administració central en el
marc del procés de traspàs de la sanitat a les Illes Balears?

Palma, a 26 de novembre del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Govern de les Illes Balears la nova postura
referent a les transferències de sanitat manifestada al Senat pel
Govern central?

Palma, a 28 de novembre del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comparteix l'Honorable Sra. Consellera de Benestar Social
del Govern de les Illes Balears, l'opinió de l'equip de govern del
Consell Insular d'Eivissa i Formentera en el sentit que les
secretàries dels  càrrecs electes han de ser atractives, un poc
bruixes i submises al seu cap?

Palma, a 28 de novembre 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, el diputat
soitasignant, formula a la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

S'ha decretat des de la Conselleria de Medi Ambient alguna
obra d'emergència als torrents de les Illes Balears?

Palma, a 28 de novembre del 2001.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
soitasignant, formula a la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Té previst l'Honorable Consellera de Medi Ambient realitzar
alguna visita a les zones amb perill d'inundació a les Illes
Balears després de les tempestes del mes de novembre?

Palma, a 28 de novembre del 2001.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 3602/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import de l'ajuda
donada per l'Ibatur a la presentació del XXXI Trofeu Princesa
Sofía. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any 2000, al XXXI
Trofeu Princesa Sofía, fou d'1.663.259 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3603/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import de l'ajuda
donada per l'Ibatur a l'equip amateur Elite-Sub 33. (BOPIB
núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any 2000, a l'equip
amateur Elite-Sub 33, dou de 200.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3604/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import de l'ajuda
donda per l'Ibatur a la XII Volta Ciclista Internacional
Mallorca Feminas. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any 2000, a la XII
Volta Ciclista Internacional Mallorca Feminas, fou d'1.500.000
pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 3605/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import de l'ajuda
donda per l'Ibatur al Torneig Internacional de Futbol Base.
(BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any 2000, al
Torneig Internacional de Futbol Base, fou de 400.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 3607/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import de l'ajuda
donda per l'Ibatur al Memorial de Bàsquet David Boot.
(BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any 2000, al
Memorial de Bàsquet David Boot, fou de 400.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 3608/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import de l'ajuda
donada per l'Ibatur al Torneig Internacional Femení de Tennis
W.T.A.. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any 2000, al
Torneig Internacional Femení de Tennis  W.T.A., fou
d'1.000.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3609/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes
concedides  per l'Ibatur a la Regata Badia de Pollença.
(BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any 2000, a la
Regata Badia de Pollença, fou de 442.629 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 3610/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes
concedides per l'Ibatur al Torneig Airtel-Lliga Europea de
Futbol Platja Professionals. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre
del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any 2000, al
Torneig Airtel-Lliga Europea de Futbol Platja Professionals, fou
d'1.160.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.



BOPIB núm. 120 - 30 de novembre del 2001 2929

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3611/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes
concedides per l'Ibatur a la presentació del XXXII Trofeu
Princesa Sofía. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any 2000, al XXXII
Trofeu Princesa Sofía, fou de 2.151.862 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3612/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes
concedides per l'Ibatur al I Open Internacional Illa de
Mallorca. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur, l'any 2000, al I Open
Internacional Illa de Mallorca, fou de 50.000.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 3613/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes
concedides per l'Ibatur a la IX Challenge Internacional de
Mallorca. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 a la IX
Challenge Internacional de Mallorca, fou de 20.000.000 de
pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 3614/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes
concedides per l'Ibatur al VI circuit satèlAlit ATP tennis Illa de
Mallorca. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 al VI
circuit satèlAlit ATP tennis Illa de Mallorca fou de 6.000.000 de
pessetes

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 3615/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes
concedides per l'Ibatur a la VI regata Breitling Illes Balears.
(BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 a la VI
regata Breitling Illes Balears fou de 2.500.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 3616/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes
concedides per l'Ibatur a l'ATP Senior Tour Champions.
(BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 a l'ATP
Senior Tour of Champions fou de 12.000.000 de pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 3617/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes donades
per l'Ibatur al Trofeu Ciutat de Palma d'hoquei. (BOPIB núm.
109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 al Trofeu
Ciutat de Palma d'hoquei sobre patins fou de 300.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 3618/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur al campionat de fotografia subaquàtica. (BOPIB núm.
109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 al
campionat de fotografia subaquàtica fou de 300.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 3619/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur a la III Setmana internacional I. B. ciclisme masters.
(BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).
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L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2001 a la III
Setmana internacional I. B. ciclisme masters fou de 5.000.000
de pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 3620/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur al XXXV Cinturó ciclista internacional a Mallorca.
(BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 al XXXV
Cinturó ciclista internacional de Mallorca fou de 5.000.000 de
pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 3621/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur al Saló nàutic internacional Palma de Mallorca.
(BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 al Saló
nàutic internacional de Palma de Mallorca fou de 3.000.000 de
pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 3622/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur al programa Tai-Chi. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre
del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 al
programa Tai-Chi fou d'1.500.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 3624/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur al XVI Trofeu Almirall Comte de Barcelona. (BOPIB
núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 al XVI
Trofeu Almirall Comte de Barcelona fou de 8.000.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 3628/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur a la regata internacional a Menorca 4. (BOPIB núm.
109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 a la regata
internacional a Menorca 4 fou d'1.000.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 3629/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur al Campionat Europa Vela Classe Olimp. (BOPIB
núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 al
Campionat Europa vela Classe Olimp fou d'1.000.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 3633/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur a les regates globus aerostàtics. (BOPIB núm. 109 de
5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 a les
regates globus aerostàtics fou d'1.250.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 3634/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur a l'activitat relativa al patrimoni històric "Eivissa
Patrimoni de la Humanitat". (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre
del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 a l'activitat
relativa al patrimoni històric "Eivissa Patrimoni de la
Humanitat" fou de 6.500.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.
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Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 3635/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ajudes donades
per l'Ibatur al muntatge de l'exposició Eivissa Patrimoni de la
Humanitat. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import de l'ajuda donada per l'Ibatur l'any 2000 al
muntatge de l 'exposició Eivissa Patrimoni de la Humanitat fou
de 2.000.000 de pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 3636/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import total
d'ajudes donades per l'Ibatur per a activitats esportives.
(BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import total de les ajudes donades per l'Ibatur l'any 2000
per a activitats esportives fou de 151.523.163 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 3637/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import total
d'ajudes donades per l'Ibatur per a activitats relatives al
patrimoni històric. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

L'import total de les ajudes donades  per l'Ibatur l'any 2000
per a activitats relatives o relacionades amb el patrimoni històric
fou de 8.500.000 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 3638/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import total
d'ajudes donades per l'Ibatur per a activitats de promoció i
foment de la cultura. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del
2001).

L'import total de les ajudes donades per l'Ibatur l'any 2000
en concepte de promoció i foment de la cultura fou de
183.203.914 pessetes.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 3728/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a cost de la pàgina
web visitbalear.com. (BOPIB núm. 110 d'11 d'octubre del
2001).

L'import de la pàgina web visitbalear.com de l'Ibatur, l'any
2001, fins a la data és de 23.458.328 pessetes.

Conceptes:

- Servei de creació, desenvolupament i manteniment, fase
operativa de l'1 de gener al 30 de juny del 2001: 800.000
- Ampliació dels suports de programació: 10.225.197
- Manteniment mensual, serveis  d'assessoria  i manteniment
tècnic: 2.000.000
- Programació de noves utilitats: 2.000.000
- Traducció de textos: 3.740.867
- Bosses de paper per promoció: 156.600
- Adaptació pàgina web a vídeo: 405.188
- Post-it's: 232.320
- Agenda cultural: 1.948.800
- Revista digital: 1.531.925
- Becaris: 417.431

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 3729/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a projecte de
reestructuració de l'Ibatur i del CITTIB. (BOPIB núm. 110 d'11
d'octubre del 2001).

Actualment s'està fent feina pel que fa a la racionalització de
les entitats dependents  d'aquesta conselleria. Aquesta idea
encara no és més que un projecte possible i, una vegada s'avaluï
i s'analitzi, en cas que arribi a acordar-se alguna reestructuració,
aquesta es donarà a conèixer.

Palma, 2 de novembre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 3730/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a modificació de la
Llei general turística. (BOPIB núm. 110 d'11 d'octubre del
2001).

S'han realitzat treballs relacionats amb la redacció de la llei,
tant de recerca de documentació com de normativa comparada;
s'han dut a terme reunions internes dels  diferents departaments
que hauran d'aplicar-la; s'han redactat esborranys, en primer lloc
parcials  i després complets; s'han dut a terme reunions amb
experts jurídics de la comunitat, etc.

Atès que el sector turístic no es pot deslligar d'altres àmbits
com són l'econòmic, el social o el d'ordenació del territori, s'està
en la fase de coordinar entre si les diferents normes que
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s'elaboren dins l'administració autonòmica, sobretot en matèria
d'ordenació del territori, ja que l'actuació del Govern ha d'estar
adequadament harmonitzada perquè sigui coherent i eficaç.

Palma, 2 de novembre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 3731/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a beneficis de
Futurisme. (BOPIB núm. 110 d'11 d'octubre del 2001).

Prenent com a eix de referència la celebració dels 100 anys
d'existència de la indústria turística a la nostra comunitat,
Futurisme pretén anar més enllà de la simple commemoració i
crea un punt de partida per tal que experts dels diversos àmbits
implicats en el fenomen turístic reflexionin sobre la seva
repercussió a l'entorn i facin un balanç del passat i unes
propostes de futur.

Com a objectius es persegueix:

1. Contextualitar el turisme i els  establiments com a patrimoni
cultural.
2. Reconèixer la necessitat de documentar la història dels
establiments.
3.  Avaluar les gestions que integren els  valors culturals en els
objectius tant econòmics com socials.
4. Assumir la recuperació del patrimoni mediambiental com a
fonament de la innovació tecnològica.
5. Desenvolupar els aspectes positius del turisme cultural com
a perspectiva de futur.
6. Considerar l'impacte ambiental que la indústria de la
construcció representa com a paisatge de les Illes.
7. Explorar les vies que permetin no tan sols la preservació del
patrimoni natural i cultural sinó també la construcció d'un nou
patrimoni d' acord amb el nostre temps.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 3732/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a assistència a fires
turístiques l'any 2002. (BOPIB núm. 110 d'11 d'octubre del
2001).

Adjunt llistat de la previsió de les fires a què assistirà l'Ibatur
durant l'any 2002.

Palma, 15 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 3733/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a contractació de
l'empresa Wilde and Partner. (BOPIB núm. 110 d'11 d'octubre
del 2001).

Les funcions i els  objectius que es pretenen amb la
contractació de l'empres Wilde and Partner són:

1. Premsa:
- Producció completa i manteniment d'una carpeta de premsa.
- Organització de dues o tres conferències de premsa a Munic,
Frankfurt o Berlín.
- Redacció i distribució d'unes 20 notícies de premsa a devers
500-800 mitjans de comunicació a Alemanya.
- Tramesa mensual per fax de notícies breus de les Balears a
devers 1.800 destinataris.
- Redacció d'un newletter mensual i distribució per correu
electrònic (a 4 colors, 2 pàgines, enviant per Internet a devers
200 direccions de mitjans de comunicació i de la indústria
turística).
- Contacte actiu amb els mitjans de comunicació.
- Observació dels mitjans de comunicació/documentació i
tramesa diària o setmanal d'un resum de notícies rellevants de
premsa alemanya, suïssa i austríaca.

2. Viatges i entrevistes:
- Organització completa i assessorament de diversos viatges en
grup per la premsa alemanya.
- Organització de viatges individuals a les Balears per a
periodistes.
- Organització d'entrevistes personals.

3. Presentació a la pàgina web de Wilde&Partner
(www.wilde.de) amb una breu descripció, notícies de premsa,
arxiu de fotografies i carpeta de premsa.

4. Publicació d'articles.
5. Cooperació amb companyies aèries.
6. Suport de relacions públiques a les fires turístiques regionals
i subregionals.
7. Lliurament d'informes mensuals  i contacte regular amb el
client.
8. Llançament de la nova oficina de Berlín.
9. Llançament de la nova imatge corporativa.
10. Aplicació dels plans de comunicació del Pla de Màrqueting
2001-2005.

Palma, 23 d'octubre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 3831/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a rebuig al projecte
inicial de construcció de l'edifici del CITTIB. (BOPIB núm.
111 de 19 d'octubre del 2001).

Pel que fa referència als motius que es varen alAlegar per
rebutjar el projecte inicial de construcció de l'edifici del CITTIB
per part del Parc Bit, vos trametem, adjunta, la documentació
solAlicitada.
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Palma, 5 de novembre del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant el ple RGE núm. 4464/01, 4469/01, 4470/01 i 4472/01.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de novembre del 2001, atesos els escrits RGE núm.
4942/01, 4946/01, 4947/01 i 4948/01, acceptà la retirada de
les preguntes següents:

* RGE núm. 4464/01, de la diputada Hble. Sra. Ma Lluïsa
Dubon i Pretus, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
demolició del material de risc (BOPIB núm. 118, de 23 de
novembre d'enguany).

* RGE núm. 4469/01, de la diputada Hble. Sra. Aina Ma
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes  en relació amb els hospitals General i Joan March
(BOPIB núm. 118, de 23 de novembre d'enguany).

* RGE núm. 4470/01, del diputat Hble. Sr. Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mal olor
a l'edar de Sant Antoni (BOPIB núm. 118, de 23 de novembre
d'enguany).

* RGE núm. 4472/01, del diputat Hble. Sr. Joan Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a acondicionament de
camins rurals a Eivissa i Formentera (BOPIB núm. 118, de 23
de novembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 118.

- Pàg. 2830 i 2836. Comissions Parlament. Compareixences.
Apartat C)
La compareixença del director general de Ramaderia del
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, davant la
Comissió d'Economia, consta en aquest BOPIB com si s'hagués
efectuada, quan en realitat quedà ajornada. Conseqüentment, en
haver-se realitzada, constarà en un BOPIB posterior .

- Pàg. 2833 i 2850. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió. Apartats B) i C).
On diu: RGE núm. 4328/01
Ha de dir: RGE núm. 4329/01 i RGE núm. 4330/01,
respectivament.

- Pàg. 2834 i 2853. Respostes Govern a preguntes. Apartat G).
On diu: RGE núm. 3818/01
Ha de dir: RGE núm. 3819/01
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