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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 7 de maig del
2002, s'aprovà la Llei d'estadística de les Illes Balears.

Palma, a 15 de maig del 2002
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
Llei d'estadística de les Illes Balears

Exposició de motius.

El propòsit  de l’estadística és trobar la regularitat dels
fenòmens de massa amb finalitats descriptives o de predicció.

Les tècniques estadístiques, pel caràcter quantificador i
alhora sintetitzador que tenen, constitueixen l'instrument idoni
per aproximar-se al coneixement de la realitat, requisit necessari
per a la presa de decisions. 

La Unió Europea, en el Reglament del Consell CE núm.
322.197, sobre estadística comunitària, considera que per a la
formulació, l’aplicació i l’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, a l’article 10.28,
en establir les matèries en les quals la comunitat autònoma té
competència exclusiva, assenyala com a tal les estadístiques
d’interès de la comunitat autònoma.

El Govern és conscient que l’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
cinquanta 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
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 les Illes 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,
així com 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 de 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, els ens i les empreses que en depenen.

b) La resta d'ens que integren el sistema estadístic de les
Illes Balears.

c) Les persones  físiques o jurídiques o els  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,
mediambiental, demogràfica, social, cultural, política i
econòmica, realitzada per 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 confeccioni, 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:
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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 compleixi 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 aques ta 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 regulades per aquesta llei té l'obligació
d'aplicar el principi de proporcionalitat, que suposa sempre la
correspondència i la mesura degudes entre els resultats  que es
pretenen obtenir i la naturalesa i el volum de la informació que
se solAlicita.

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 l’estructura, el contingut o
el 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  pe r
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 què fa
referència l'apartat segon de l'article 7 d’aquesta llei, 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'obtengué.

2. Excepcionalment i semp re 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 físiques o jurídiques, 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. 



3492 BOPIB núm. 140 -  17 de maig del 2002

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, els  indicadors d'activitat, la grandària,
el tipus d'unitat i d’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.

g) Les dades protegides de persones  físiques mortes fa més de
vint-i-cinc anys.

h) Les dades protegides de persones jurídiques rebudes a les
unitats estadístiques fa més de quinze anys.

i) Les dades protegides de persones  físiques rebudes a les unitats
estadístiques fa més de cinquanta anys.

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.

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
d isposa l'article 19 d'aquesta llei, s'incloguin amb aques t
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  que 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 circumstància en les peticions
d'informació que es facin, de manera expressa, en un lloc ben
visible, i amb un tipus de lletra no inferior al 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, púb lica 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, la informació 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 tracti.

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.
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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, d’ordenació i de 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, com a mínim:

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 de les operacions estadístiques en curs i de 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 compensació 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 d’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 programa 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

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 les unitats o els serveis 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, de 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 a 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:
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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.

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, dels  organismes, ens i/o de

les empreses que en depenen que tenen atribuïdes competències
estadístiques.

c) Les unitats dels consells insulars i els  organismes, dels
ens i/o de les 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 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 les mancomunitats de municipis,
agrupats  o a títol individual, com també els  organismes, els  ens
i les 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
solAliciti el Govern de les Illes Balears o qualsevol altre dels
membres que integren el consell rector, pels procediments que
s'estableixin reglamentàriament.
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Article 31. Composició i organització de la Comissió
Assessora d'Estadística.

1. El nombre de membres de la Comiss ió 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, i d’altres organitzacions i institucions
socials i acadèmiques, i persones de reconegut prestigi.

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, autonomia financera i capacita t
plena d'obrar per al compliment de les seves finalitats. 

2. L’Institut d’Estadística s’adscriu a la conselleria competent
en matèria d’economia. El Consell de Govern, per decret, pot
modificar-ne la seva adscripció.

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, la normalització, la coordinació i la
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.

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 la colAlaboració en l'activitat estadística.

i) Vetllar, 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 seves funcions i el seu 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. El nomenament del director de l'Institut 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.
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Capítol III. Unitats estadístiques 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, els  ens i/o les empreses que en depenen, poden
designar una unitat com a òrgan estadístic propi. Si no es
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 la 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 se li
pugui atribuir.

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 l’activitat.

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 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:
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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 dades.
 
4. Són infraccions molt greus:

a) La reincidència en la comissió d'infraccions greus.
b) La solAlicitud o l’obtenció d'informació estadís tica

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 d’acords, de
convenis  o de 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 la 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 resolució
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
a 300 EUR.

b) Les infraccions greus s'han de sancionar amb multa de
301 a 3.000 EUR.

c) Les infraccions molt greus s'han de sancionar amb multa
de 3.001 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 d’aquesta llei, 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 fa referència l'article 45 d’aquesta llei
seran objecte de sanció administrativa, amb la instrucció prèvia
de 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
adminis t racions públiques i del procediment administratiu
comú, així com 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. Prescripció de les infraccions.

1. Les infraccions lleus prescriuran en el termini d’un any, les
greus en el termini de dos anys i les molt greus, als tres anys.

2. El termini de prescripció començarà a comptar-se des del dia
en que la infracció s’hagués comès.

Article 50. D’altres responsabilitats.

El règim sancionador previst en aquest títol és 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 les
quanties de les sancions previstes en aquesta llei, amb la
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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
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1994, així 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.

A la seu del Parlament, a 14 de maig del 2002.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 7 de maig del 2002,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
401/02, relativa a taxes en el transport marítim interinsular, i
quedà aprovada per assentiment la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a excloure aquesta taxa  dels  viatges interinsulars i entre les Illes
i la Península, fins a la propera modificació de la Llei de ports
de l'Estat".

A la seu del Parlament, 9 de maig del 2002.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 7 de maig del 2002,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1002/02, relativa a indústries tradicionals a les Illes Balears,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
i el Govern de les Illes Balears a establir els mecanismes
adequats per donar compliment al que preveu l'article 29 de la
Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes
Balears".

A la seu del Parlament, 9 de maig del 2002.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

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

7 de maig del 2002, debaté la InterpelAlació RGE núm. 838/02,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de prevenció
de la comunitat autònoma.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, Josep Maria Costa i Serra.

Intervingué en torn de fixació de posicions la diputada
Hble. Sra. Sofía Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari
Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Guillem
Camps i Coll i Josep Maria Costa i Serra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

7 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1747/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació del nou centre de
salut de Marratxí. (BOPIB 139 de 10 de maig del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

7 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1743/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a avaluació de l'impacte de
la declaració d'inconstitucionalitat de l'impost sobre
instalAlacions que incideixen en el medi ambient i  actuacions
desenvolupades. (BOPIB 139 de 10 de maig del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

7 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1744/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures per millorar
l'actuació de l'Administració Tributària Autonòmica en la
gestió i liquidació dels imposts de transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats i de successions i donacions.
(BOPIB 139 de 10 de maig del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

7 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1751/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tala de 88 xiprers per part de la
Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB 139 de 10 de maig del
2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el ple RGE núm. 1745/02, 1746/02, 1748/02,
1749/02 i 1750/02.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió  de dia
7 de maig del 2002, s'ajornaren en temps i forma per part del
Govern de les Illes Balears, mitjançant els escrits RGE núm.
1826/02 i 1814/02, les preguntes següents, totes publicades al
BOPIB núm. 130, de 10 de maig del 2002:

* RGE núm. 1745/02 i 1746/02, del diputat Hble. Sr. Jaume
Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
revisió de les directrius d'ordenació del territori i a increment de
l'edificació en sòl rústic, respectivament.

* RGE núm. 1748/02 i 1749/02, del diputat Hble. Sr. Antoni
Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
pacte territorial i a mesures per protegir el territori,
respectivament.

* RGE núm. 1750/02, del diputat Hble. Sr. Joan Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a afirmacions sobre el
museu de Formentera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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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 d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de març del 2002, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4937/01,
relativa a efectes dels videojocs violents sobre la població
infantil, i quedà aprovada per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espantol
a prendre mesures per limitar i/o impedir la influència dels
videojocs i joguines que enalteixen la violència, l'agressivitat,
la tirtura, la violació dels drets humans, sobre els menors, i a fer
compatible la llibertat d'expressió i els drets dels menors.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necressàries en el mateix
sentit  i en el marc de les pròpies competències, així com, davant
la proximitat d'una època de regals  als menuts i menudes, a
resalitzar una campanya dirigida a sensibilitzar els majors sobre
la realitat d'aquests videojocs i joguines".

A la seu del Parlament, 26 de març del 2002.
La secretària:
Francesca LLuch Armengol i Socias.
La presidenta:
Maria LLuïsa Dubón i Pretus.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 18 d'abril del 2002, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 140/02 i 141/02, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ajudes donades a l'empresa CATISA i a la garantia
de futur de l'empresa CATISA, respectivament. (BOPIB núm.
127 d'1 de febrer del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 18 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE
núm. 739/02, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a les inversions per
salvar l'empresa Majorica. (BOPIB núm. 130 de 22 de febrer
del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 18 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE
núm. 741/02, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat destinada a
prejubilacions. (BOPIB núm. 130 de 22 de febrer del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 18 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE
núm. 742/02, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compra d'actius de
l'empresa Perlas Majorica. (BOPIB núm. 130 de 22 de febrer
del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 18 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE
núm. 743/02, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del
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Grup Parlamentari Popular, relativa a viabilitat de l'empresa
Perlas Majorica. (BOPIB núm. 130 de 22 de febrer del 2002).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Socials  del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 26 de març del 2002, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm.  3721/01, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació de manera
activa i directa de les administracions locals per ajuda a
països subdesenvolupats (BOPIB núm. 110 d'11 d'octubre del
2001).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Aprovació de les conclusions aprovades per la Ponència

creada per tal d'estudiar les possibles modificacions de la Llei
electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així
com de la Llei Orgànica del règim electoral general, amb la
finalitat que a les eleccions del 2003 quedi garantida la paritat
a tots els trams de les llistes electorals.

 A la Comissió d'Assumptes Socials  del Parlament de les
Illes Balears, en sessió  de dia 26 de març del 2002, quedaren
aprovades per 9 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció, les
conclusions aprovades per la ponència de referència, que són del
tenor literal següent:

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar el més aviat possible una reforma del capítol

I del títol V de la LLEI 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificada per la
Llei 4/1995 i per la Llei 5/1995, per tal de fer efectiva la
participació política equilibrada d'homes i dones  a tots  els  trams
de les llistes electorals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a presentar el més aviat possible al Congrés de
Diputats, una modificació de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general, per tal de fer possible la paritat
a tots els trams de les llistes electorals."

A la seu del Parlament, a 26 de març del 2002.
La secretària:
Francesca Lluch i Armengol.
La presidenta:
Maria Lluïsa Dubón i Pretus.

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de les conclusions rebutjades per la Ponència

creada per tal d'estudiar les possibles modificacions de la Llei
electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així
com de la Llei Orgànica del règim electoral general, amb la
finalitat que a les eleccions del 2003 quedi garantida la paritat
a tots els trams de les llistes electorals.

 A la Comissió d'As sumptes Socials  del Parlament de les
Illes Balears, en sessió  de dia 26 de març del 2002, quedaren
rebutjades per 8 vots  a favor, 9 en contra i cap abstenció, les
conclusions del Grup Parlamentari Popular, rebutjades per la
ponència de referència, que són del tenor literal següent:

"El Parlament de les Illes Balears constata la ineficàcia de
garantir la paritat a tots els  trams de les llistes electorals com a
instrument per fomentar la igualtat entre homes i dones, tota
vegada que és prioritari a l'hora de confeccionar les esmentades
llistes, les aptituds i la vàlua personal, així com els criteris
propis de cada partit polític. Per altra banda, aquesta obligació
suposa una limitació que minva la llibertat, constitucionalment
establerta, de les formacions polítiques".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 740/02.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió  de dia 18 d'abril del 2002, el diputat Hble. Sr.
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, retirà la
pregunta de referència, relativa a compra de l'empresa Perlas
Majorica, publicada en el BOPIB núm. 130, de 22 de febrer
d'enguany.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1867/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política sociosanitària del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 15 de maig del 2002).

Palma, a 15 de maig del 2002.
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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política sociosanitària del Govern de les Illes Balears.

Interessats a conèixer els objectius del Govern pel que fa a
la política sociosanitària de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern
sobre aquest aspecte.

Palma, a 8 de maig del 2002.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1854/02, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la Interpel Alació RGE núm. 838/02, relativa a
servei de prevenció de riscs laborals. (Mesa de 15 de maig del
2002).

Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 838/02,
relativa a servei de prevenció de riscs laborals, la moció
següent.

Una de les novetats principals de la LLei 31/1995, sobre
prevenció i ricsc laborals, és que aquesta norma s'aplica també
dins de l'àmbit de les administracions públiques, per la qual cosa
la llei, no solament conté el caràcter de legislació laboral, sinó
que constitueix en els  seus aspectes  fonamentals, la norma
bàsica del règim estatutari de la funció pública.

Així idò, la vocació universal i integradora de la Llei
31/1995 ha de ser única, sense diferències i coordinada, i ha
d'arribar a tots  els  treballadors públics, sense fer distinció de
règim jurídic pel qual es regeix la seva relació de servei i
s'hauria de traduir en una planificació de l'activitat preventiva
integral i integrada en el conjunt d'activitats i decisions de
l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de
les empreses públiques i de les entitats autònomes que en
depenen.

Per tant, l'acció preventiva, l'avaluació i la planificació
d'aquesta, s'han d'inspirar en la Llei 31/1995, de 8 de desembre,
i en el Reial Decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament
dels serveis de prevenció.

Però no és fins dia 3 d'abril del 2001, quan el BOIB publica
el Decret 44/2001, pel qual s'aprova la creació del Servei de
prevenció de riscs laborals per al personal al servei de la CAIB.

Després de quasi tres  anys de govern d'esquerres, podem
constatar que aquest servei de prevenció no compta actualment
amb recursos humans adequats, ni amb unitats bàsiques de salut
pertinents, ni amb els  mitjans materials. Tampoc no existeix
aquest servei de prevenció, amb caràcter permanent, a Menorca
ni a Eivissa i Formentera.

Al Grup Parlamentari Popular ens preocupa que empreses
públiques dependents del Govern de les Illes Balears, a hores
d'ara, no tenguin enllestit el seu pla de prevenció de riscs
laborals  i que els  comitès de salut laboral no es convoquin, com
denunciava el sindicat de CCOO en el cas de Serveis  Ferroviaris
de Mallorca.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular, com
a conseqüència de la interpelAlació formulada al Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears sobre el servei de
prevenció de la comunitat autònoma, i d'acord amb l'article 153
del Reglament, presenta la moció següent, perquè sigui
debatuda en el Ple:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar contingut al Servei de prevenció de riscs
laborals per al personal al servei de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, i a dotar-lo urgentment de recursos humans
adequats  i dels  mitjans materials  pertinents, d'acord amb el
Decret 44/01 i el pacte subscrit per la Comissió paritària de
prevenció de riscs laborals, publicat al BOIB dia 30 de gener del
2001.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar immediatament les illes de Menorca i d'Eivissa
i Formentera, de les unitats bàsiques de salut corresponents,
d'acord amb el pacte subscrit  per la Comissió paritària de
prevenció de riscs laborals, publicat al BOIB dia 30 de gener del
2001.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el termini de quinze dies, presenti a aquesta
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cambra l'estudi dels riscs dels distints centres i llocs de treball
que en depenen.

Palma, a 9 de maig del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1878/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
d'assessorament realitzats per la Conselleria de Turisme.
(Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1879/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs
tècnics encarregats per la Conselleria de Turisme. (Mesa de 15
de maig del 2002).

RGE núm. 1880/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractes
d'asistència tècnica realitzats per la Conselleria de Turisme.
(Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1881/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria de Turisme. (Mesa de 15 de
maig del 2002).

Palma, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de contractes d'assessorament ha realitzat la
Conselleria de Turisme o qualsevol dels  organismes públics que
en depenen des del mes de juny del 1999 fins al dia d'avui?
Indicau-ne la persona i el cost de csadascun.

Palma, a 8 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Quants de treballs tècnics ha encarregat la Conselleria de
Turisme o qualsevol organisme públic que en depèn, des del
mes de junyt del 1999 fins al dia d'avui? Indicau-ne la persona
a qui s'ha encarregat i el cost de cadascun dels treballs.

Palma, a 8 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de contractes d'assistència tècnica ha realitzat la
Conselleria de Turisme o qualsevol dels  organismes públics que
en depenen, des del mes de juny del 1999 fins al dia d'avui?
Indicau-ne la persona contractada i el cost de cadascun dels
contractes.

Palma, a 8 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'estudis  ha encarregat la Conseleria de Turisme o
qualsevol dels  organismes públics que en depenen, des del mes
de juny del 1999 fins a la data d'avui? Indicau-ne el concepte, el
cost de cadascun i la persona a qui es va encarregar cada estudi.

Palma, a 8 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1905/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a consideració
de les construccions i l Alegals dins espais protegits com a
infraccions ecològiques. (Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1906/02, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a títols de funcionaris. (Mesa de 15 de maig del 2002).
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RGE núm. 1907/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tendència
de l'IPC. (Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1908/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reaccions
violentes. (Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1909/02, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
de prevenció de la SIDA. (Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1910/02, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació
del menjador del CP Fra Juníper Serra de Petra a ACO, CB.
(Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1911/02, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
devolució dels imports cobrats per ACO, CB. (Mesa de 15 de
maig del 2002).

RGE núm. 1912/02, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acta
d'adjudicació del menjador escolar CP Fra Juníper Serra de
Petra. (Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1913/02, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
remeses al Parlament amb pàgines compulsades en dates
distintes. (Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1914/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
entre el RCD Mallorca i  el Govern de les Illes Balears. (Mesa
de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1915/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
signatura d'altres convenis semblants i proporcionals al que ha
signat amb la Fundació Reial Mallorca. (Mesa de 15 de maig
del 2002).

RGE núm. 1916/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a afirmacions
contingudes en el document polític del PSIB. (Mesa de 15 de
maig del 2002).

RGE núm. 1741/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
respecte d'unes manifestacions.(Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1742/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disculpes
rebudes respecte de les manifestacions.(Mesa de 15 de maig
del 2002).

Palma, a 15 de maig del 2002.
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 a la consellera de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Considera convenient que la futura llei de biodiversitat
contempli les construccions ilAlegals dins espais protegits  com
a infraccions ecològiques de cara a fer possible que
l'administració ambiental hi pugui actuar directament per
protegir o és més aviat del parer que ha de seguir en mans
d'unes administracions territorials  que, com al parc de Cala
d'Hort, triguen anys a precintar obres ilAlegals?

Palma, a 15 de maig del 2002.
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, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Com valora el conseller d'Interior el lliurament dels títols als
nous 428 funcionaris  de la comunitat autònoma de les Illes
Balears que va tenir lloc el proppassat dia 7 de maig?

Palma, a 15 de maig del 2002.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració en fa el Govern de la tendència a l'alça de
l'IPC?

Palma, a 15 de maig del 2002.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Com valora el Govern de les Illes Balears l'existència de
reaccions violentes enfront de mesures de protecció del
territori?

Palma, a 15 de maig del 2002.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dipu tat
sotas ignant formula a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el Govern del pressupost que rep la
Conselleria de Salut i Consum del Govern espanyol, per al
desenvolupament de projectes de prevenció de la SIDA?

Palma, a 15 de maig del 2002.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com explica l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura
l'adjudicació del servei de menjador del CP Fra Juníper Serra de
Petra a ACO, CB, pel procediment negociat sense publicitat, si
l'adjudicatari no havia estat convidat a participar-hi?

Palma, a 15 de maig del 2002.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el conseller d'Educació i Cultura exigir a ACO, CB la
devolució de l'import cobrat en excés als comensals del CP Fra
Juníper Serra de Petra, quantitat que pot arribar a la xifra
d'11.354 euros?

Palma, a 15 de maig del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com explica l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura que
l'acte per a l'adjudicació del servei de menjador del CP Fra
Juníper Serra de Petra, tengui pàgines compulsades en dates
distintes?

Palma, a 15 de maig del 2002.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com explica l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura que
en la documentació remesa al Parlament, l'acta per a
l'adjudicació del servei de menjador del CP Es Cremat
(Vilafranca de Bonany) tengui pàgines compulsades en dates
distintes?

Palma, a 15 de maig del 2002.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa econòmica suposarà  per al Govern el conveni
recentment signat entre el RCD Mallorca i el Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 14 de maig del 2002.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quines entitats esportives de la resta de les Illes Balears
pensa el president del Govern balear signar acords semblants i
proporcionals  al signat amb la Fundació Reial Mallorca per a la
promoció de les categories de base?
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Palma, a 14 de maig del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comparteix el Molt Hble. Sr. President de les Illes Balears
les afirmacions recollides en un document polític del PSIB en
relació que "... la insuficiència dels contactes polítics entre les
forces del Pacte de Progrés ha derivat perillosament -
tendència que pot accentuar-se en el període electoral que ja
arriba- en un tancament progressiu a les pròpies àrees de
gestió, arribant fins i tot a proclamar obertament la seva
priorita t, en relació amb els recursos enfront d'àrees
gestionades per altres forces polítiques"?

Palma, a 14 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres el conseller d'Interior respecte de les
manifestacions públiques d'un conegut empresari hoteler sobre
la conveniència de matar un conseller?

Palma, a 30 d'abril del 2002.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha rebut el Govern qualque tipus de disculpa de
l'organització de l'acte en el qual es donaren les manifestacions
públiques de la conveniència de matar un  conseller?

Palma, a 30 d'abril del 2002.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1882/02, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat
pesquera a la reserva del nord de Menorca, a contestar davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1883/02, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat
pesquera a la reserva del nord de Menorca, a contestar davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1884/02, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat
pesquera a la reserva del nord de Menorca, a contestar davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1885/02, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de
carreteres amb l'Estat, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1886/02, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de
carreteres amb l'Estat, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1887/02, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de
carreteres amb l'Estat, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 15 de maig del 2002).

Palma, a 15 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que els vigilants de la reserva del nord de Menorca
fan denúncies per activitats observades  a la mar amb prismàtics
des de terra?

Palma, a 3 de maig del 2002.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb so lAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
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Quins són els resultats aconseguits amb l'acció de balissar
la reserva pesquera del nord de Menorca i dotar-la de
vigilància?

Palma, a 3 de maig del 2002.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins resultats espera el Govern sobre diversitat animal en
la reserva pesquera del nord de Menorca?

Palma, a 3 de maig del 2002.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quins projectes de carreteres de l'illa d'Eivissa (títoi i
pressupost de contractació), d'aquells  que poden ser finançats
amb aplicacions del conveni entre la comunitat autònoma de les
Illes Balears i l'Estat per aquestes infraestructures, ha tramitat
(dates d'aprovació i remissió) la Conselleria d'Obres Públiques
i Transports durant la present legislatura davant el Ministeri de
Foment?

Palma, a 3 de maig del 2002.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quins projectes de carreteres de Mallorca (títoi i pressupost
de contractació), d'aquells que poden ser finançats amb
aplicacions del conveni entre la comunitat autònoma de les Illes
Balears i l'Estat per aquestes  infraestructures, ha tramitat (dates
d'aprovació i remissió) la Conselleria d'Obres Públiques i
Transports durant la present legislatura davant el Ministeri de
Foment?

Palma, a 3 de maig del 2002.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quins projectes de carreteres de Menorca (títoi i pressupost
de contractació), d'aquells que poden ser finançats amb
aplicacions del conveni entre la comunitat autònoma de les Illes
Balears i l'Estat per aquestes  infraestructures, ha tramitat (dates
d'aprovació i remissió) la Conselleria d'Obres Públiques i
Transports  durant la present legislatura davant el Ministeri de
Foment?

Palma, a 3 de maig del 2002.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1830/02, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a suport a la campanya per a
l'accés als medicaments essencials. (Mesa de 15 de maig del
2002).

Palma, a 15 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

L'organització internacional Metges sense Fronteres treballa
des de fa més de dos anys en una campanya en favor de l'accés
als  medicaments essencials, l'objectiu de la qual és el de
permetre que la població dels  països pobres puguin tenir accés
a aquests  medicaments imprescindibles, ja que en aquest
moment 2.000 milions de persones pateixen les greus
conseqüències de la inaccessibilitat a aquests medicaments.

L'accés als  medicaments essencials  és un dels  drets humans
bàsics, que massa sovint es nega als  habitants  dels  pa ïsos
pobres. Un terç de la població mundial no hi té accés i a algunes
regions d'Àfrica o d'Àsia, aquesta mancança afecta més del 50%
dels seus habitants.
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A pesar que els  avanços sanitaris  dels darrers temps han
permès un augment substancial de l'esperança de vida, que s'han
pogut eradicar malalties que, en el passat, havien costat la vida
a moltes persones, a pesar que actualment malalties letals  com
la tuberculosi o el VIH/SIDA són tractables, milions de
persones  dels  països pobres del món emmalalteixen o moren per
no poder accedir a medicaments essencials. En alguns casos
perquè les medecines són massa cares i en d'altres perquè els
laboratoris  farmacèutics no les investiguen o fabriquen per
manca de rendibilitat econòmica.

L'accés als  medicaments és cada vegada més difícil per a
una bona part de la població mundial. Dones, infants i homes
moren de sida, tuberculosi, malària, malaltia del son o d'altres,
a pesar que hi ha tractaments efectius per a aquestes  malalties.

Entre els  diversos factors que incideixen sobre la
disponibilitat de medicaments hi ha la manca de producció,
l'absència d'investigació i els  preus prohibitius. Aquests  factors
estan lligats a la desídia dels poders públics (nacionals i
internacionals), a l'abandonament del problema en mans de la
indústria farmacèutica i al debilitament del mandat de
l'Organització Mundial de la Salut.

Només un 0,2% del pressupost global de la investigació
farmacèutica s'inverteix en les malalties diarrèiques,
respiratòries agudes i tuberculosi, responsable del 18% de les
morts a tot el món. Des 1.393 medicaments nous apareguts  al
mercat entre el 1975 i el 1999, només 13, és a dir un 1%, eren
específics per tractar malalties tropicals infeccioses i, a més, la
meitat d'aquests  sorgiren com a derivació de la investigació
veterinària.

Molts medicaments són extraordinàriament cars per a
aquells  que viuen a països pobres. A Europa, el tractament de la
pneumònia a base d'antibiòtics representa l'equivalent a 2 o 3
hores de salari, en alguns països d'Àfrica pot representar fins al
salari d'un mes. La manca d'accés a medicaments essencials  per
a les malalties transmissibles provoca cada any la mort de
devers 17 milions de persones.

És necessari que l'actuació dels  estats, amb coordinació amb
l'Organització Mundial de la Salut, sobre la producció de
medicaments, de tal manera que no s'abandoni la producció dels
que siguin necessaris  per raons econòmiques, perquè s'inverteixi
més en investigació i desenvolupament de nous medicaments i
perquè s'estableixi una política de diferenciació de preus que
permeti que siguin assequibles als  habitants  dels  països més
pobres.

És per tot això que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Ecologista presenta la proposició no de llei següent:

1. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport a la
campanya desenvolupa per part de l'organització no
governamental Metges sense Fronteres, en favor de l'accés de
tota la població mundial als medicaments essencials.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
impulsar, en el marc de la Unió Europea el "Programa d'acció
de la Unió Europea d'acceleració de la lluita contra les
principals  malalties transmissibles greus (SIDA, tuberculosi i
malària) en el marc de la reducció de la pobresa".

Palma, a 21 d'abril del 2002.
El portaveu:

Miquel Ramon i Juan.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1865/02, del Grup Parlamentari Popular
relativa a detecció, prevenció i tractament dels trastorns
psiquiàtrics als centres de primària i d'ensenyament secundari,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 15 de maig del 2002).

RGE núm. 1866/02, del Grup Parlamentari Popular
relativa a constitució dels consells escolars insulars, amb
sol Alicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 15 de maig del 2002).

Palma, a 15 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Atès  que els  serveis  EOEP de la Conselleria d'Educació i
Cultura no incorporen la presència d'un psiquiatra
infantojuvenil, cosa que suposa una gran mancança que
preocupa massivament el professorat de primària i especialment
en de secundària, el Grup Parlamentari Popular presenta la
proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir
la coordinació necessària entre la Conselleria de Salut i Consum
i la Conselleria d'Educació i Cultura per tal d'incorporar un/a
psiquiatra amb l'especialitat infantojuvenil als equips EOEP.

Palma, a 10 de maig del 2002.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Atès  que a la LLei 9/1998, de 14 de desembre, modificada
per la Llei 11/2000, de 13 de desembre, i refosa al Decret
Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s'aprova la Llei
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de consells escolars de les Illes Balears, es preveu a l'article 16
la constitució dels anomenats consells escolars insulars.

Atès  que a dia d'avui encara no s'han constituït  els  esmentats
consells escolars i atesa la importància que aquesta figura pot
arribar a tenir per al bon funcionament del món educatiu a la
nostra comunitat autònoma.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a constituir,
en el termini més breu possible, la figura dels  consells  escolars
insulars, prevista a la legislació vigent en matèria educativa.

Palma, a 8 de maig del 2002.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 769/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José Mª González i Ortea, relativa a grau de
compl iment de la senyalització del tren Palma-sa Pobla.
(BOPIB núm. 131 de 28 de febrer del 2002).

El cantó de la via única Inca-sa Pobla està protegit amb la
senyalització reglamentària, suficient i adient a les necessitats
d'explotació actual.

Sobre aquest mateix assumpte, i com conseqüència de la
petició formulada pel comitè d'empresa a finals d'octubre, ja es
va informar verbalment de la suficiència i adequació de
l'esmentada senyalització a les estipulacions reglamentàries, que
es reafirma en aquest escrit.

La circulació ferroviària a les línies d'SFM s'assegura
actualment mitjançant l'anomenat Bloqueig telefònic (BT).

En el cantó de la via única Inca-sa Pobla s'ha instalAlat un
Bloqueig automàtic de doble via (BAD) amb Control de trens
centralitzat a Son RulAlan (CTC) i Comandament local a les
estacions amb intervenció a la circulació (ML) que està en fase
de desenvolupament amb vistes a la futura recuperació del traçat
ferroviari entre l'estació d'enllaç i Manacor. Per això, la
senyalització adoptada a l'esmentat tram es molt superior a la
necessària per al tipus d'explotació que es realitza. Aprofitant
aquesta instalAlació, es colAlocaren senyals  lluminoses en el
cantó Inca-sa Pobla, a la sortida de l'estació d'Inca, de manera
que el tren que surt en direcció a sa Pobla pogués tenir entrada
directa a l'estació d'Inca, sense esperar indicacions del cap de
circulació. D'aquesta manera, el cantó ferroviari Inca-sa Pobla
va quedar protegir amb els  mateixos paràmetres de seguretat
que la resta del tram, encara que la circulació en aquell és molt
inferior, ja que hi circula un sol tren.

Palma, 6 de maig del 2002.
El Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Francesc Quetglas i Rosanes.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 770/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat José Mª González i Ortea, relativa a peces de tren
enviades a la Península.  (BOPIB núm. 131 de 28 de febrer del
2002).

El mateix dia de l'accident es va solAlicità a l'empresa
fabricant dels  equips de registre de les unitats (SEPSA) que
enviés un tècnic per procedir al bolcat de les caixes de la unitat
accidentada.

Dia 13 de febrer del 2002 es va procedir al bolcat dels
registres de les caixes negres dels  cotxes-motor accidentats  amb
el resultat següent: es va recuperar sense cap dificultat el
registra de la unitat de cua núm. 6105; de la unitat en cap núm.
6106 no es va poder recuperar la informació del registre, per
aquest fet el tècnic de SEPSA es va endur a fàbrica ambdues
memòries per procedir-ne a l'anàlisi.

En la mateixa data es va procedir a remetre els  bogies de la
unitat sinistrada a CAF-IRUN perquè el fabricant estudiàs  si
existia qualque deficiència; el resultat de l'informe fou que els
bogies eren aptes per al servei.

Palma, 6 de maig del 2002.
El Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Francesc Quetglas i Rosanes.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1815/02, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
15 de maig del 2002, conformement amb l'establert per l'article
175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Benestar Social, davant la Comissió  de Drets
Humans, per tal de presentar la mem`roia de l'Institut Balear de
la Dona, dependent de la Conselleria de Besnestar Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1868/02, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
de Cultura, Educació i Esports.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
15 de maig del 2002, conformement amb l'establert per l'article
175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit  l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura, davant la Comissió  de Cultura,
Educació i Esports, per tal d'informar sobre l'adjudicació a
l'empresa ACO, CB del servei de menjador escolar del colAlegi
Es Cremat de Vilafranca de Bonany i Fra Juníper Serra de Petra.

Així mateix, d'acord amb l'establert pels  articles 95 i 96 del
Reglament de la Cambra i per la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives,
acordà de situar aquesta solAlicitud de compareixença al davant
de les iniciatives del mateix tipus que el Grup Parlamentari
Popular tengui a la mateixa comissió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Reconsideració de l'acord adoptat per la Mesa del

Parlament, en sessió de dia 8 de maig passat, en relació amb
la no admissió de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple de la Cambra RGE núm. 1741/02 i 1742/02.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió  de dia
15 de maig del 2002, acordà d'admetre a tràmit l'escrit RGE
núm. 1848/02, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual se solAlicitava la reconsideració de l'acord
adoptat per la Mesa del Parlament, en sessió  de dia 8 de maig
passat, en relació amb la no admissió de les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple de la Cambra RGE
núm. 1741/02 i 1742/02.

En sessió  posterior del mateix dia, oïda prèviament  la Junta
de Portaveus, acordà d'atendre la solAlicitud formulada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la

tramitació del Projecte de llei RGE núm. 1724/02, pel qual
s'autoritza la modificació del nivell d'endeutament de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre del
2002 i es modifica la Llei 9/2001, de 21 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Il les
Balears per al 2002.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 de maig del 2002, acordà d'habilitar
els  dilluns i els  dissabtes  als  efectes de la tramitació del projecte
de llei de  referència, publicat al BOPIB núm. 139, de 10 de
maig d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Proposta al Ple de la Cambra de tramitació directa i

lectura única per a la Proposició de llei RGE núm. 659/02. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sessió  de dia 15 de maig, acordà de proposar al
Ple de la Cambra que la proposició de llei de referència,  de
modificació de l'article 471 de la Llei Orgànica 6/1985, del
Poder Judicial (BOPIB núm. 130, de 22 de febrer d'enguany),
sigui tramitada pel procediment de tramitació directa i lectura
única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Nomenament del Sr. Lluís Isern i Estela i de la Sra.

Esperança Munar i Pascual com a funcionaris de carrera
(grup A, nivell 30).

Resolució de Presidència

Atès que la Mesa de la  Cambra a la sessió celebrada el dia
19 de desembre del 2002,  aprovà la convocatòria de proves
selectives per cobrir dues places de lletrat/ada al servei del
Parlament de les Illes Balears  (del grup A i nivell de
complement de destí 30) mitjançant concurs-oposició en torn
lliure, i amb caràcter de funcionaris de carrera.

         Atès que les bases d’aquesta convocatòria es publicaren
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 128
del 8 de febrer del  2002.

Atès que les places estan dotades pressupostàriament.

Atès   que el Tribunal que ha jutjat les proves selectives, en
data 26 d’abril del 2002, ha proposat el nomenament del Sr.
Lluís Isern i Estela i de la Sra. Esperança Munar i Pascual com
a Lletrats del Parlament de les Illes Balears.
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Atès que aquesta proposta de nomenament s’ha publicat al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 139 del
10 de maig del 2002. 

Atès  que aquests  han presentat la documentació requerida
al registre de la Cambra mitjançant l’es crit amb RGE núm.
1889/02 del 13 de maig del 2002,  i per tant reuneixen les
condicions exigides a la base vuitena de la convocatòria.

En conseqüència, tot d’acord amb l’aprovat a la reunió de
la Mesa del 15 de maig del 2002, i en ús de les facultats
previstes a l’article 15 de l’Estatut del Personal al servei del
Parlament de les Illes Balears,

RESOLC

1. Nomenar membres del cos de Lletrats del Parlament de les
Illes Balears, amb caràcter de funcionaris de carrera ( del grup
A, i amb nivell 30) , el Sr. Lluís  Isern i Estela amb DNI núm.
43.026.719  i la Sra. Esperança Munar i Pascual amb DNI núm.
43.055.970.

2. Adscriure’ls  a l’àrea jurídica, ocupant les places de
Lletrat/ada, amb efectes econòmics i administratius des de la
data que es determini a l’acta de presa de possessió  d’aquestes.

3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

4. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la data de
publicació de la present resolució al BOPIB,  d’acord amb el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de dia 26
de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposen els
articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de
dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució al BOPIB.

A la seu del Parlament, a 15 de maig del 2002.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.
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