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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 18 de novembre
del 2003, s'aprovà la Llei de mesures urgents en matèria
d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears.
Palma, a 1 de desembre del 2003
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
LLEI DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA
D’ORDENACIÓ TERRITORIAL I URBANISME A
LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei de Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries va ser modificada per la Llei
9/1999, de 6 d'octubre, de mesures cautelars i d'emergència
relatives a l'ordenació del territori i de l'urbanisme de les Illes
Balears.
L'exposició de motius de la Llei de Directrius d'Ordenació
Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries ja
assenyalava que la definició d'un model territorial no pot fer
abstracció de la realitat econòmica, social, cultural i
mediambiental del territori i, en conseqüència, han d'establir-se
mesures que corregeixin els desequilibris interterritorials.
Aquesta llei afronta el fet de l'evident retard en la redacció
del Pla Territorial Insular de les illes d'Eivissa i Formentera,
produït per motius conjunturals, entre d'altres. La prudència
aconsella establir un nou termini màxim per aprovar l'esmentat
pla territorial insular, per impedir així que es produeixin
situacions irreversibles o que dificultin la futura eficàcia del Pla
Territorial Insular d'Eivissa i Formentera. Alhora i ateses les
circumstàncies territorials de les illes d'Eivissa i Formentera es
modifica l'annex I, Matriu del sòl rústic, en coherència amb les
modificacions que estableix aquesta llei per a la Llei 1/1991, de
30 de gener, d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció de les Illes Balears.
Es procedeix a l'establiment d'una parcelAla mínima per a les
possibilitats d'edificació d'habitatge unifamiliar a les àrees
naturals d'especial protecció de les illes d'Eivissa i Formentera.
Al mateix temps, s'ha produït un augment de la superfície
mínima de parcelAla a efectes d'edificació d'habitatge
unifamiliar, als àmbits territorials d'Eivissa i Formentera
qualificats com àrea rural d'interès paisatgístic.
Es preveuen, en aquesta llei, les condicions especials de
parcelAla mínima a sòl afectat per la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees d'es pecial
protecció de les Illes Balears, en els casos de transmissió per
mortis causa i d'acord amb les particularitats pròpies del dret
civil especial d'Eivissa i Formentera, així com en els casos de

donacions entre pares i fills, deixant-ne la regulació al Pla
Territorial Insular. S'estableixen condicions de manteniment de
la titularitat de la propietat, evitant situacions de transmissió
d'aquesta, que distorsionarien la intenció de mantenir en elnucli
familiar del sòl adquirit per qüestió hereditària.
Així mateix, s’afegeix un nou supòsit a la disposició
transitòria sisena de la Llei 6/1999 que es justifica per raons de
tècnica urbanística. Aquesta nova lletra c) delpunt 2 permet que
el Pla Territorial Insular pugui mantenir la classificació com a
urbanitzable dels terrenys que, tot isituar-sea la zona costanera,
es troben integrats dins el teixit urbà existent la classificació
com a rústic dels quals, en conseqüència, suposaria una
pertorbadora discontinuïtat a les àrees urbanes costaneres
consolidades.
Finalment, i davant l’interès manifestat pel mateix Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, es deroga la Llei 4/2000, de 22
de març, de moratòria de construcció i ampliació de camps de
golf a les illes Pitiüses, la vigència de la qual es veuria
perllongada amb el nou termini establert a aquesta llei per a la
redacció del Pla Territorial Insular d’Eivissa i Formentera,
impedint,en conseqüència, desestacionalitzar l’activitat turística
i assolir un turisme de qualitat.
Article 1
Modificació de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de Directrius
d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures
tributàries
1. Es modifica el punt 1 de l'article 84 de la Llei 6/1999, de 3
d'abril, de Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears
i de mesures tributàries, que queda redactat de la següent
manera:
1. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, els plans
territorials insulars s'han d'aprovar en els següents
terminis:
a.- El de Menorca en quatre anys.
b.- El de Mallorca en sis anys.
c.- El d'Eivissa i Formentera en sis anys.
2. S’afegeix un apartat c) al punt 2 de la disposició transitòria
sisena de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de Directrius d’Ordenació
Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, que
queda redactat de la manera següent:
c) Els terrenys confrontants amb la ribera de la mar que els
plans territorials insulars determinin -i amb les condicions
de desenvolupament que s’hi defineixin-d’entre aquells en
què concorri la totalitat de les següents circumstàncies:
1) Constituir enclavaments de discontinuïtat dins àrees
costaneres amb desenvolupament urbà consolidat.
2) Limitar amb una àrea de desenvolupament urbà en més
d’un 50% del seu perímetre.
3) No intersecar-se la ribera de la mar en cap dels seus
límits amb sòl rústic.
4) Resultar necessari el seu desenvolupament urbanístic
per permetre la continuïtat dels sistemes estructurants del
teixit urbà i dotar-lo de coherència.
5) Tenir una superfície inferior a 20 hectàrees.
3. Es modifica l'annex I, Matriu d'ordenació del sòl rústic, que
queda redactat de la següent forma:
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Annex I
Matriu d'ordenació del sòl rústic

Sector primari

AANP
ANEI
ARIP
APR
APT
AIA
AT
SRG

Activitats
extensives

Activitats
intensives

Activitats
complementàries

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
1
1
1

2-3
2
2
2
2
2
2
2

Sector secundari
Indústria
transformació agrària

Indústria general

2-3
2-3
2
3
2
2
2
2

3
3
3
3
3
2-3
3
2-3

AANP
ANEI
ARIP
APR
APT
AIA
AT
SRG

Equipaments
Sense construcció

Resta
d'equipaments

2-3
2
2
2-3
2
2
2
2

3
3
2
3
3
2
2
2

AANP
ANEI
ARIP
APR
APT
AIA
AT
SRG

3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
3
2-3
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2-3
2
2
2-3
2
2
2
2

3
2-3
2
3
3
2
2
2

2
1
1
2
1
1
1
1

Categories de sòl
SRP. Sòl rústic protegit
AANP. Àrea natural d'especial interès d'alt nivell de
protecció.
ANEI. Àrea natural d'especial interès.
ARIP. Àrea rural d'interès paisatgístic.
APR. Àrea de prevenció de riscs (1).
APT. Àrea de protecció territorial.
SRC. Sòl rústic comú
AIA. Àrea d'interès agrari.
AT. Àrea de transició.
SRG. Sòl rústic de règim general.
Regulació dels usos
1. Admès sense perjudici del compliment de la normativa
específica.
2. Condicionat segons estableix el Pla Territorial Insular.
Transitòriament les condicions seran les de l'instrument de
planejament general vigent o les de la declaració d'interès
general (2).
2-3. Prohibit amb les excepcions que estableix el Pla Territorial
Insular (3). Transitòriament les excepcions seran les de
l'instrument de planejament general vigent o les de la declaració
d'interès general (2).
3. Prohibit.

AANP
ANEI
ARIP
APR
APT
AIA
AT
SRG

Normes específiques
(1) En les àrees de prevenció de risc d'incendis, quan es destinin
a usos o activitats que suposin habitatges i incorporin mesures
de seguretat vial per garantir l'accés de persones i vehicles,
dipòsits d'aigua per a una primera situació d'emergència així
com també actuacions a la vegetació en un radi de 30 metres al
voltant de les edificacions per reduir la càrrega de combustible,
se'ls aplicarà el règim d'usos prevists a la categoria de sòl que
els correspondria en absència d'aquest risc d'incendi.
(2) A els efectes de l'aplicació transitòria d'aquesta matriu, pel
que fa al sector primari, s'entenen inclosos els usos a què es
refereix la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les
explotacions agràries, encara que no estiguin prevists als
instruments de planejament general.

Altres
Activitats
extractives

Infraestructrures

Habitatge
unifamiliar
aïllat

Protecció i
educació
ambiental

(3) L'ús d'habitatge unifamiliar aïllat dins d'ANEI només podrà
permetre's a les illes d'Eivissa i Formentera.
Article 2
Modificació de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears
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1. L’article 12 de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de
les Illes Balears queda redactat de la següent manera:

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Als terrenys inclosos a una àrea natural d'especial interès,
la superfície susceptible de l'edificació d'un habitatge aïllat
és:

A la seu del Parlament, a 18 de novembre del 2003.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Per a l'illa d'Eivissa, 5 hectàrees.
Per a l'illa de Formentera, 3 hectàrees.
2. Es modifica l'article 14 de la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears, en allò que fa referència a les illes
d'Eivissa i Formentera, substituint-se el número 2 pels números
2 i 3 següents:

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPEL A LACIONS
Ordre de Publicació

2. Per a l'illa de Eivissa, 2,5 hectàrees.
3. Per a l'illa de Formentera, 1,5 hectàrees.
3. S'afegeix l'article 14 bis a la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears, que queda redactat de la següent
manera:
El Pla Territorial Insular de Eivissa i Formentera podrà
reduir fins a un 25% les superfícies previstes als articles 12
i 14 quan es tracti de finques registrals resultants d'actes
dispositius de segregació derivats de testaments o pactes
successoris, o que siguin necessaris per dur a terme la
partició de béns per idèntica raó hereditària o per a
procedir al pagament de la llegítima, o quan es tracti de
donacions entre pares i fills. Les llicències d'edificació en
parcelAles que es beneficiïn de la reducció prevista en
l’apartat anterior només s’atorgaran prèvia acceptació,
per part del propietari, de l’ob ligació de no transmetre
inter vivos l'esmentada finca en el termini de quinze anys a
comptar des de l’atorgament de la llicència.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novemb re del 2003, debaté la InterpelAlació RGE núm.
2142/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a política d'habitatge del Govern de les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Margalida Cabrer i González.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, l'Hble. Sr. Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista i l'Hble. Sr. Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Miquel Ramon
i Juan i L'Hble. Sra. Margalida Cabrer i González.

L’eficàcia d’aquesta es demorarà al moment en què
s’acrediti, davant de l'ajuntament competent, haver
practicat la corresponent inscripció al Registre de la
Propietat de l'esmentada obligació. En qualsevol cas, la
llicència es condicionarà al manteniment d'aquesta
obligació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Disposició addicional
Les modificacions de la Llei 6/1999 contingudes a l’apartat
3 de l’article 1 i les modificacions de la Llei 1/1991 de l’article
2 de la present llei no entraran en vigor fins a l’aprovació inicial
del Pla Territorial Insular d’Eivissa i Formentera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Disposició derogatòria

Ordre de Publicació

1. Queda derogada la Llei 4/2000, de 22 de març, de moratòria
de construcció i ampliació de camps de golf a les illes Pitiüses.

A)

2. Així mateix, queda derogada qualsevol disposició de rang
legal o reglamentari que s’oposi o contradigui el disposat en
aquesta llei.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3112/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament de les ajudes

BOPIB núm. 22 - 5 de desembre del 2003
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

destinades als cultius de fruits secs que es troben pendents.
(BOPIB 18 de 7 de novembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3110/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a generalització del tot inclòs.
(BOPIB 18 de 7 de novembre del 2003).

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3113/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a iniciatives en matèria de
formació del sector pesquer. (BOPIB 18 de 7 de novembre del
2003).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme i portaveu del
Govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3285/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a viatge a Taiwan. (BOPIB 19
de 14 de novembre del 2003).

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3109/03,
de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a plans d'excelAlència. (BOPIB
18 de 7 de novembre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i
Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió elrepresentant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme i portaveu del
Govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3288/03,
de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, del Grup
Parlamentari So cialista, relativa a projecte d'evacuació de les
aigües pluvials. (BOPIB 19 de 14 de novembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3108/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a estratègia de baixa de preus.
(BOPIB 18 de 7 de novembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme i portaveu del
Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
H)
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3300/03,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aclariment de la indemnització
rebuda pels promotors del camp de polo de Campos. (BOPIB 19
de 14 de novembre del 2003).

PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Costa Nord. (BOPIB 19 de
14 de novembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió elrepresentant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme i portaveu del
Govern.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
L)

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3302/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a documents d'acord entre els
promotors del camp de polo de Campos i la comunitat autònoma
de les Illes Balears per garantir que no es produiran
reclamacions per via administrativa o judicial. (BOPIB 19 de 14
de novembre del 2003).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3299/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reclamacions presentades amb
motiu de la modificació de les Directrius d'Ordenació
Territorial. (BOPIB 19 de 14 de novembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme i portaveu del
Govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3303/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manca del criteri del Consell
Consultiu en l'expedient d'indemnització als promotors del
camp de polo de Campos. (BOPIB 19 de 14 de novembre del
2003).

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3298/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tractament diferenciat al
municipi de Campos per poder gaudir d'un desenvolupament
econòmic i social adequat. (BOPIB 19 de 14 de novembre del
2003).
La contestà a la mateixa sessió l'Hble. Sra. Vicepresidenta
del Govern de les Illes Balears i Consellera de Relacions
Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió l'Hble. Sra. Vicepresidenta
del Govern de les Illes Balears i Consellera de Relacions
Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3267/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3272/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a horaris de
barques entre Eivissa i Formentera. (BOPIB 19 de 14 de
novembre del 2003).

BOPIB núm. 22 - 5 de desembre del 2003
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
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Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

1.4. INFORMACIÓ

O)

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3301/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A, Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a indemnitzacions pagades amb
motiu de la modificació de les DOT. (BOPIB 19 de 14 de
novembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
Ajornament de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 3286/03.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de novembre del 2003, atès l'escrit RGE núm. 3348/03,
presentat per la vicepresidenta del Govern i consellera de
Relacions Institucionals, quedà ajornada la pregunta de
referència, presentada per la diputada Carme Garcia i Querol,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa pública
d'orientació, publicada al BOPIB núm. 19, de 14 de novembre
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3287/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a estratègia de baixa de preus.
(BOPIB 19 de 14 de novembre del 2003).

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme i portaveu del
Govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de novembre del 2003, rebutjà la Moció RGE núm. 3211/03, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament dels
projectes de millora de les zones turístiques. (BOPIB núm. 19
de 14 de novembre del 2003).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Ordre de Publicació
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament, en
sessió de dia 19 de novembre del 2003, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 2351/03, relativa a
abocament d'aig ua, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a colAlaborar, de manera urgent, amb l'Ajuntament de
Palma per millorar la qualitat de les aigües depurades, per
poder-les abocar a la mar i als torrents o bé perquè puguin ser
reutilitzades amb totes les garanties."
A la seu del Parlament, 19 de novembre del 2003.
El secretari:
Antoni Marí i Tur.
La presidenta:
Assumpta Vinent i Barceló.
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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 20 de novembre del 2003, debaté la Pregunta
RGE núm. 2129/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa al
futur de l'empresa CATISA. (BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del
2003).

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de novembre del 2003, debaté conjuntament
les Preguntes RGE núm. 2296/03 i 2297/03, de l'Hble. Sr.
Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ajuda als sectors afectats per l'apagada del
mes de juliol i a informar tots els ciutadans amb dret a
indemnitzacions, respectivament. (BOPIB núm. 13 de 10
d'octubre del 2003).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i
Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant delGovern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i
Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de novembre del 2003, debaté la Pregunta
RGE núm. 2293/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al càlcul dels
danys ocasionats als sectors afectats per l'apagada del mes de
juliol. (BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre del 2003).

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de novembre del 2003, debaté la Pregunta
RGE núm. 2299/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alternatives
al cable en cas de pana. (BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre del
2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i
Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i
Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Rebuig de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
2759/03.

C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de novembre del 2003, debaté la Pregunta
RGE núm. 2294/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comerços
i indústries afectats per l'apagada de llum del mes passat.
(BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant delGovern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i
Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre, rebutjà la
solAlicitud de compareixença de referència, presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a la
compareixença del president director general d'AENA per tal
d'informar de les previsions d'aquest organisme respecte de les
ampliacions dels aeroports de les Illes Balears i de la política de
taxes, així com de la posició de l'organisme respecte de la
possible gestió autonòmica dels aeroports, per 7 vots a favor, 9
en contra i 1 abstenció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Palma, a 3 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Rebuig de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
2760/03.
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre, rebutjà la
solAlicitud de compareixença de referència, presentada pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a la
compareixença del president de l'Autoritat Portuària de les Illes
Balears per tal d'informar sobre les seves previsions respecte
d'actuacions als ports de titularitat estatal de les Illes Balears,
per 7 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 2295/03, 2298/03 i 2300/03.
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 de novembre del 2003, foren
retirades pel seu autor, el diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano
i López, del Grup Parlamentari Socialista, les tres preguntes de
referència, relatives a compensació als sectors afectats per
l'apagada del mes de juliol, a reunió amb representants
d'Iberdrola i a tercer cicle combinat de producció d'energia
elèctrica, respectivament, publicades totes al BOPIB núm. 13,
de 10 d'octubre del 2003.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 de desembre del 2003, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 3469/03, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 27 de desembre d'enguany, a les 13,00
hores.

Maria Rosa Estarás i Ferrag ut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de
novembre del 2003, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

1. Aprovació del Projecte de llei de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears.
El Consell de Govern, a proposta de la vicepresidenta i
consellera de Relacions Institucionals, adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el Projecte de llei de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 7 de novembre del
2003.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS
La Llei 1/1987, de 18 de febrer, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, va incorporar aquesta institució a
l'organització de la nostra comunitat autònoma, i se sumà, així,
als diferents territoris que compten amb òrgans de control
extern, la labor de la qual és semblant en el seu àmbit a la que
assigna la Constitució al Tribunal de Comptes.
La modificació de l'Estatut d'autonomia per la Llei orgànica
3/1999, de 8 de gener, va introduir una nova redacció al seu
article 46, que es dedica ara a la Sindicatura de Comptes, la qual
cosa va dotar aquesta institució de rellevància estatutària en el
si del capítol dedicat al control dels poders de la comunitat
autònoma.
La Sindicatura va quedar constituïda el febrer de 2003, i ha
iniciat recentment les tasques que té encomanades, amb la qual
cosa s’han posat de manifest determinades qüestions que
necessiten una major concreció, a nivell legislatiu,als efectes de
comp lir degudament aquestes funcions. L'experiència
acumulada en aquest àmbit per altres comunitats autònomes ha
de servir de marc a la regulació que es pretén.
Aquesta llei pretén sistematitzar la regulació de la
Sindicatura de Comptes,detallant-ne alguns aspectes relatius al
règim general i al personal al seu servei que necessiten una
major concreció a nivell legislatiu. En aquest camp, es regula
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amb més detall la Secretaria General, com a òrgan encarregat de
la gestió interna de la Sindicatura.
D'altra banda, i amb la finalitat d’adaptar-se en aquest punt
a les necessitats d'un estat descentralitzat i per aconseguir una
millora en la qualitat de la fiscalització, s'inclouen en l'àmbit
d'aplicació de la Llei les entitats que integren l'Administració
local.
En suma, aquesta llei substitueix íntegrament la Llei 1/1987,
amb l’objecte de donar tractament uniforme a la regulació de la
Sindicatura, i d’incloure-hi tot el que en fa referència, sense
perjudici de l'aplicació supletòria de les normes que es
refereixen al Tribunal de Comptes i del necessari complement
que s’haurà de trobar en el Reglament de règim interior de la
Sindicatura.
TÍTOL I
NATURALESA, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I FUNCIONS
Article 1
Naturalesa de la Sindicatura de Comptes
1. La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears és l'òrgan al
qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica,
financera i comptable del sector públic de les Illes Balears,
sense perjudici de les competències que, en relació amb tot el
territori nacional, corresponen al Tribunal de Comptes.
2. La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament del
Parlament de les Illes Balears, i exerceix les seves funcions amb
plena independència, i està sotmesa únicament a l'ordenament
jurídic.
Article 2
Àmbit d'actuació
1. L'àmbit subjectiu d'actuació de la Sindicatura de Comptes
s'estén al sector públic de les Illes Balears que, als efectes
d'aquesta Llei, està integrat per:
a) L'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
b) Els consells insulars i les entitats locals radicades a les
Illes Balears.
c) La Universitat de les Illes Balears.
d) Qualsevol organisme, ens, entitat, fundació o empresa,
amb participació majoritària o domini efectiu, directe o
indirecte, d'alguna de les entitats esmentades en els apartats
anteriors, independentment que es regeixin pel dret públic o
privat.
2. D'altra banda, correspon a l'àmbit d'actuació de la Sindicatura
de Comptes la fiscalització de:
a) Les aportacions a consorcis, fundacions o organismes,
procedents de qualsevol de les entitats a què fa referència
l'apartat anterior.
b) Les subvencions, els crèdits, els avals i altres ajuts de
contingut econòmic concedits pels subjectes integrants del
sector públic de les Illes Balears a qualsevol persona física o
jurídica.
c) Les exempcions ibonificacions fiscals directes i personals
atorgades per qualsevol dels subjectes integrants del sector
públic de les Illes Balears.

d) La comptabilitat electoral de les formacions polítiques
que concorrin a les eleccions al Parlament de les Illes Balears.
e) Els controls financers iles auditories efectuats a qualsevol
agent del sector públic de les Illes Balears.
Article 3
Organització i règim jurídic
1. Correspon a la Sindicatura de Comptes la regulació del que
concerneix al seu govern, organització i personal, d'acord amb
aquesta Llei i la resta de normativa aplicable.
2. El règim jurídic de la Sindicatura de Comptes s’ha de regular
mitjançant un reglament de règim interior, el projecte del qual
ha d’elaborar i aprovar la mateixa Sindicatura, i en correspon
l’aprovació definitiva al Parlament de les Illes Balears ,
mitjançant la comissió competent en matèria d'hisenda i
pressuposts.
3. El règim de patrimoni, pressupostari, comptable i de
contractació de la Sindicatura de Comptes, exercit per mitjà dels
seus propis òrgans, és el que regeix per al Parlament.
Article 4
Funcions
Són funcions atribuïdes a la Sindicatura de Comptes:
1. a) La fiscalització externa de l'activitat economicofinancera
i comptable del sector públic de les Illes Balears, vetllant que
estigui sotmesa als principis de legalitat, eficàcia, eficiència i
economia.
b) L'exercici de les competències que li delegui el Tribunal de
Comptes, en els termes prevists en la seva Llei orgànica.
2. La Sindicatura de Comptes pot tenir, així mateix, funció
consultiva en relació amb els criteris a aplicar als supòsits
determinats de la seva funció fiscalitzadora, a la qual poden
accedir els ens del sector públic que hi estan sotmesos, per la
via, la forma i el procediment que es determinin
reglamentàriament.
Article 5
Col A laboració
1. La Sindicatura de Comptes, per a un compliment més eficaç
de les seves funcions, està facultada per:
a) Exigir de tots els qui estan subjectes a la seva acció
fiscalitzadora que proporcionin els antecedents, les dades, els
informes i els documents, qualssevol que en sigui el suport, que
consideri necessaris per alconeixement i la comprovació deguts
de l'acte fiscalitzable. La Sindicatura pot establir, amb caràcter
general, el format en què s’ha de facilitar aquesta informació.
b) Inspeccionar i verificar, amb personal propi o aliè, tota la
documentació de les oficines públiques, llibres, metàlAlic i
valors, dependències, dipòsits, magatzems i, en general, tots els
documents, establiments i béns que consideri necessaris.
La Sindicatura pot establir, amb caràcter general, el format
en què s’ha de facilitar aquesta informació.
2. Quan la Sindicatura solAliciti colAlaboració, els requerits estan
obligats a prestar-la. En el cas que aquesta colAlaboració no es
presti o es produeixi qualsevol tipus d'obstru cció que
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n’impedeixi o en dificulti l'exercici de les funcions, sempre que
es tracti d'actuació reiterada i intencional, la Sindicatura ha
d’assabentar d’aquesta circumstància el Parlament de les Illes
Balears, als efectes oportuns, i, a més, ha de comunicar aquest
incompliment als òrgans de govern de l'entitat de què es tracti,
per a l'exigència de les responsabilitats que pertoquin.

2. La funció de fiscalització s'estén també al control de la
comptabilitat pública, i ha de verificar que reflecteixi de manera
fidel la realitat economicofinancera del subjecte fiscalitzat.

3. La Sindicatura ha de ser informada de les auditories que
hagin dut a terme els subjectes integrants delsector públic de les
Illes Balears; d’aquests informes, n’hi han de trametre una
còpia.

Per a l'exercici de la seva funció de fiscalització, la
Sindicatura de Comptes ha d’utilitzar les tècniques i els
procediments d'auditoria que siguin idonis per a la fiscalització
de què es tracti.

Article 6
Coordinació

Article 10
Iniciativa i impuls dels procediments

La Sindicatura de Comptes n’ha de coordinar l’activitat amb
la del Tribunal de Comptes a fi de garantir la major eficàcia i
economia de la gestió i evitar la duplicitat en les actuacions
fiscalitzadores. Si en l'exercici de la seva activitat fiscalitzadora
la Sindicatura de Comptes adverteix que hi ha indicis de
responsabilitat comptable, ho ha de posar en coneixement del
Tribunal de Comptes, als efectes que s’enjudiciï.

1. La iniciativa fiscalitzadora correspon a la Sindicatura de
Comptes, que ha de desenvolupar el programa d'actuacions
aprovat pel Consell, d'acord amb el que preveu aquesta Llei, i
l'execució del qual ha de permetre formar judici suficient sobre
la qualitat i regularitat de la gestió economicofinancera del
sector públic de les Illes Balears. Aquesta iniciativa no s’ha de
veure menyscabada peldret de solAlicitud previst en els apartats
següents.

TÍTOL II
FUNCIÓ FISCALITZADORA

2. L'activitat fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes pot
interessar el Parlament de les Illes Balears, ja sigui en Ple o
mitjançant la comissió que tengui competències en matèria
d'hisenda i pressuposts. Aquesta iniciativa pot referir-se a
qualsevol dels subjectes integrants del sector públic en la
manera que ha delimitat aquesta Llei, o a qualsevol perceptor o
beneficiari d'ajuts que en procedeixin.

Article 7
Contingut
En l'exercici de la seva funció fiscalitzadora corresponen a
la Sindicatura de Comptes les atribucions següents:
a) L'examen, la comprovació i la fiscalització del compte
general de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
b) L'examen, la comprovació i la fiscalització dels comptes
dels altres subjectes inclosos en el seu àmbit d'actuació.
c) L’examen, la comprovació i la fiscalització de les
modificacions de crèdit del pressupost.
d) La fiscalització dels contractes, qualsevol que en sigui el
caràcter, formalitzats pels diferents subjectes inclosos en el seu
àmbit d'actuació.
e) L'anàlisi i l’avaluació de la situació del patrimoni i dels
serveis prestats pel sector públic de les Illes Balears.
f) L'examen, la comprovació i la fiscalització dels comptes
i documents relatius a qualssevol ajuts de contingut econòmic
concedits pels subjectes inclosos en el seu àmbit d'actuació,
incloses les exempcions i bonificacions fiscals.
g) La fiscalització de la comptabilitat electoral en els termes
prevists en la legislació electoral.
Article 8
Abast de la funció fiscalitzadora
1. En compliment de la seva funció fiscalitzadora, la Sindicatura
de Comptes ha de verificar la submissió efectiva de l'activitat
economicofinancera dels subjectes inclosos en el seu àmbit
d'actuació als principis de legalitat, eficàcia, eficiència i
economia.

Article 9
Tècniques de fiscalització

3. De la mateixa manera, els integrants del sector públic
delimitats en l'article 2 poden interessar del Parlament que, per
acord de la comissió competent en matèria d'hisenda i
pressuposats, insti a la Sindicatura de Comptes la realització
d'actuacions fiscalitzadores respecte d’ells mateixos, mitjançant
els seus respectius òrgans de govern,en els termes que prevegi
el Reglament de règim interior de la Sindicatura. En el cas
d'entitats locals és necessari l’acord previ del Ple de la
corporació, adoptat per majoria absoluta del nombre legal de
membres que l'integren.
4. Els procediments de fiscalització s’han de tramitar d'ofici, i
s'han d’ajustar a les prescripcions d’aquesta Llei i disposicions
de desplegament i, si no n’hi ha, s’han d’aplicar les normes que
regulen el procediment administratiu comú.
Article 11
Terminis de tramesa dels comptes
1. La conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts
ha de trametre el compte general de la comunitat autònoma a la
Mesa del Parlament i a la Sindicatura de Comptes abans del 31
d'agost immediat posterior a l'exercici econòmic a què fa
referència.
2. Els comptes dels consells insulars i de les entitats locals de
les Illes Balears s’han de retre directament a la Sindicatura de
Comptes dins els trenta dies següents a aquell en què, d’acord
amb la normativa reguladora de les hisendes locals, els hagin
d’haver aprovat els respectius òrgans de govern.
3. Els comptes dels altres subjectes integrants del sector públic
de les Illes Balears s’han de posar a disposició de la Sindicatura
dins els trenta dies següents a la data en què s’aprovin.
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Article 12
Informes o memòries de fiscalització
1. Els resultats de les actuacions fiscalitzadores s'han d’exposar
mitjançant informes o memòries, el contingut dels quals ha de
fer referència, principalment, a:

2. La memòria anual s’ha de remetre a la Mesa del Parlament,
als efectes que la traslladi a la comissió competent en matèria
d'hisenda i pressuposts. Aquesta Comissió, en els termes que
prevegi el Reglament de la cambra i, si n’és el cas, amb la
compareixença prèvia del síndic major, pot adoptar les
resolucions que consideri oportunes.

a) L'observança de l'ordenament jurídic i dels principis
comptables aplicables, com també la submissió de la gestió
economicofinancera als principis d'eficàcia, eficiència i
economia.
b) La racionalitat de la despesa, el grau d'execució dels
pressuposts i el compliment dels objectius proposats en els
diferents programes pressupostaris.
c) El resultat de la fiscalització dels contractes, la situació i
les variacions del patrimoni, l’aplicació de les subvencions, els
crèdits, els ajuts o avals, i que indiqui, si n’és el cas, les
incidències o desviacions observades respecte dels motius que
en varen justificar la concessió, i les causes.
d) L'existència, si n’és el cas, d'infraccions, abusos o
pràctiques irregulars, que s’hagin de corregir o sancionar.
e) Les mesures que, si n’és el cas, es proposin per a la
millora de la gestió econòmica i financera de les entitats del
sector públic de les Illes Balears.
2. El procediment per a l'elaboració, tramitació i aprovació dels
informes o memòries, l’ha de regular el Reglament de règim
interior al qual fa referència l'article 3 d’aquesta Llei.
3. Aquests informes o memòries s’han de remetre al Parlament,
al subjecte fiscalitzat i al Tribunal de Comptes. De manera
simultània, la Sindicatura de Comptes els ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears després del darrer tràmit del
Parlament.
4. L'informe definitiu sobre el compte general de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
sobre els comptes generals de la resta de subjectes sotmesos a
fiscalització, d’acord amb el programa anual d'actuacions, l’ha
d’aprovar la Sindicatura de Comptes en el termini de sis mesos
comptadors a partir de la data en què els comptes en tenguin
entrada en el Registre.
5. Els informes que facin referència a actuacions de
l'Administració de la comunitat autònoma i dels ens que en
depenen han de ser objecte de debat parlamentari en la comissió
competent en matèria d'hisenda i pressuposts, en la forma que
prevegi el Reglament de la cambra.
Article 13
Memòria anual
1. Dins els tres primers mesos de cada exercici econòmic la
Sindicatura de Comptes ha d’elaborar una memòria anual
descriptiva del conjunt d'actuacions desenvolupades durant l'any
anterior, en la qual s’ha de recollir una anàlisi global de les
conclusions derivades de l'acció fiscalitzadora, la proposta de
mesures que es considerin apropiades per a la millora de la
gestió economicofinancera del sector públic, com també
referència a les mesures o actuacions adoptades pels òrgans
competents en aquest sentit.

TÍTOL III
ORGANITZACIÓ
Capítol I
Òrgans de la Sindicatura de Comptes
Article 14
Òrgans de la Sindicatura de Comptes
Són òrgans de la Sindicatura de Comptes:
a) El Consell.
b) Els síndics.
c) El síndic major.
d) La Secretaria General.
Article 15
Organització i funcionament del Consell
1. El Consell, com a òrgan colAlegiat de la Sindicatura, està
integrat pel síndic major, que el presideix, els síndics i el
secretari general, que actua amb veu, però sense vot.
2. El Consell no es pot constituir ni actuarsense l'assistència del
síndic major i el secretari general, o qui reglamentàriament els
substitueixin. En tot cas, és necessària la presència de tres dels
seus membres. Els seus acords s’han d’adoptarper majoria dels
assistents amb dret a vot.
3. Les reunions del Consell, que tenen caràcter reservat, s’han
de fer amb la periodicitat que el mateix Consell estableixi, i
sempre amb la convocatòria prèvia del síndic major, per
iniciativa pròpia o quan ho solAliciti de manera raonada algun
dels membres.
Article 16
Funcions del Consell
Corresponen al Consell de la Sindicatura les funcions
següents:
a) Aprovar el Projecte de reglament de règim interior i
remetre'l al Parlament de les Illes Balears perquè el tramiti i
l’aprovi.
b) Adoptar les mesures i aprovar les disposicions que siguin
necessàries per a l'exercici de les comeses i el compliment de les
finalitats que la llei assigna a la Sindicatura.
c) Aprovar el projecte de pressupost de la Sindicatura, com
també les modificacions dels crèdits pressupostaris.
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d) Aprovar el programa anual d'actuació de la Sindicatura.
e) Determinar els criteris, les tècniques i els programes de
feina que s’han de desenvolupar per aconseguir la màxima
eficàcia en l'execució de l'activitat fiscalitzadora i la seva
coordinació amb la desenvolupada pel Tribunal de Comptes.
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2. El càrrec de síndic és incompatible, a més, amb els següents:
a) Diputat del Parlament de les Illes Balears;
b) Diputat del Congrés dels Diputats o senador;
c) Qualsevol càrrec amb mandat representatiu;

f) Aprovar els informes o les memòries elaborats per la
Sindicatura i la memòria anual d'actuacions.
g) Elegir entre els seus membres el síndic major i proposarne el nomenament.
h) Nomenar i remoure el secretari general.
i) Resoldre els recursos administratius d'alçada que
s'interposin contra actes i resolucions dels òrgans de la
Sindicatura.
j) Determinar les àrees en les quals s'organitza la Sindicatura
i adscriure-hi els síndics i el personal que correspongui.
k) Aprovar la llista de llocs de feina de la Sindicatura i
l'oferta d'ocupació pública corresponents, com també les bases
i convocatòries que se'n derivin.
l) Contractar obres, serveis, subministraments i altres
prestacions de caràcter plurianual o la quantia dels quals superi
la que es determini reglamentàriament.
m) Autoritzar acords de colAlaboració amb el Tribunal de
Comptes, òrgans de control extern o qu alsevol altre tipus
d'entitat o institució.
n) Assabentar el Parlament i, si n’és el cas, els tribunals de
justícia dels casos de manca de colAlaboració o d'obstrucció que
impedeixi o dificulti l'exercici de les funcions de la Sindicatura.
o) La resta de funcions que se li assignin expressament, per
disposició legal.
Article 17
Elecció dels síndics
1. Els síndics, en nombre de tres, els ha d’elegir el Parlament de
les Illes Balears mitjançant votació per majoria de tres
cinquenes parts dels seus membres, entre persones de
competència reconeguda que estiguin en possessió d'algun dels
títols de llicenciat en Dret, Economia, Administració i Direcció
d'Empreses, Professor Mercantil o equivalents, o pertanyin a
cossos de funcionaris per a l'ingrés dels quals s'exigeix titulació
acadèmica superior, i comptin amb més de deu anys
d'experiència professional acreditada.
2. La durada del mandat és per un període de sis anys, i poden
ser reelegits.
Article 18
Incompatibilitats dels síndics
1.Els síndics han d’exercir les seves funcions en règim de
dedicació absoluta i exclusiva, de manera que el càrrec de síndic
és incompatible amb l'exercici de qualsevol altra activitat
pública o privada, que no sigui l'administració del seu propi
patrimoni personal o familiar.

d) Qualsevol càrrec polític o de la funció pública de l'Estat,
de les comunitats autònomes o entitats locals, i les seves
ent itats, organismes i empreses públiques o vinculades,
qualsevol que en sigui la forma jurídica;
e) Membre de qualsevol dels organismes assessors o
consultius de la comunitat autònoma de les Illes Balears;
f) Desenvolupament de funcions directives o executives en
un partit polític, central sindical, organització empresarial o
colAlegi professional.
3. Això no obstant, el càrrec de síndic és compatible amb les
activitats de producció i creació literària, artística, científica o
tècnica i les publicacions que en deriven, com també amb la
colAlaboració iassistència ocasionalcom a ponent a congressos,
seminaris, jornades, conferències o cursos de caràcter
professional, sempre que no siguin conseqüència d'una relació
de feina o de prestació de serveis o puguin suposar menyscapte
del compliment estricte dels seus deures. Sota condicions
idèntiques, és igualment compatible la seva participació en
activitats d'entitats culturals,docents, científiques o benèfiques
que no tenguin ànim de lucre.
Article 19
Abstenció i recusació dels síndics
1. Són aplicables als síndics les causes d'abstenció i recusació
previstes en el capítol III del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
2. A més, els síndics s'han d’abstenir de la fiscalització de
qualsevolacte o procediment en elqual hagin tengut intervenció
o participació anteriorment a la seva designació com a membre
de la Sindicatura de Comptes.
Article 20
Règim de la condició de síndic
1. En l'exercici de les seves funcions, els síndics gaudeixen
d'independència i inamovibilitat i tenen la condició d'autoritat
pública.
2. La designació com a síndic implica, si n’és el cas, passar a la
situació de serveis especials o equivalent en la carrera o cos de
procedència.
3. La responsabilitat disciplinària dels síndics s’ha de regular en
el Reglament de règim interior i declarar-la correspon al
Parlament de les Illes Balears.
Article 21
Funcions dels síndics
Correspon als síndics, com a òrgans unipersonals de la
Sindicatura de Comptes, l'exercici de les funcions següents:
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a) Dirigir les actuacions de control extern de les àrees que
els hagin estat assignades.
b) Assistir a les reunions que dugui a terme el Consell de la
Sindicatura.
c) Elevar al síndic major les propostes de directrius
tècniques específiques de les actuacions que tengui assignades,
a fi de sotmetre-les a la consideració del Consell.
d) Sotmetre a la consideració del Consell de la Sindicatura,
amb la tramesa prèvia al síndic major, les actuacions per dur a
terme en relació amb el seu àmbit d'actuació, per incloure-les en
el programa anual.
e) Elevar al síndic major els resultats de les fiscalitzacions
realitzades perquè el Consell les debati i, si n’és el cas, les
aprovi.
f) Aprovar les propostes que els formulin les unitats de
fiscalització que en depenen.
g) Les altres funcions que els encomanin el Consell, el
síndic major o els puguin correspondre d'acord amb el que
disposa aquesta llei.
Article 22
Pèrdua de la condició de síndic
1. Els síndics en perden la condició per les causes següents:
a) Acabament del mandat.
b) Renúncia acceptada pel Parlament.
c) Incapacitat o inhabilitació declarada per sentència ferma.
d) Incompatibilitat sobrevinguda o incompliment dels seus
deures, apreciat pel Ple del Parlament per majoria de tres
cinquenes parts dels seus membres.
2. En els casos a) i b) de l'apartat anterior, el síndic continua en
l'exercici de les seves funcions fins que hagi pres possessió qui
l’hagi de succeir. En el supòsit de l'apartat d) és preceptiva
l'audiència de la persona interessada i informe del Consell de la
Sindicatura, amb caràcter previ a l'adopció de l'acord per part
del Parlament.
3. Si es produeixen vacants abans de l’acabament del mandat,
el síndic major ho ha de posar en coneixement del president del
Parlament, als efectes que, d’acord amb el que disposa aquest
títol, es faci la designació corresponent, pel temps que resti de
mandat.
Article 23
Designació i mandat del síndic major
1. El síndic major és nomenat pel president de la comunitat
autònoma, d'entre els síndics elegits pel Parlament, i a proposta
del Consell de la Sindicatura.
2. El període de mandat del síndic major es de tres anys, i pot
ser reelegit.
Durant l'exercici del càrrec ha de desenvolupar les seves
funcions amb plena independència, inomés pot ser remogut del
càrrec per alguna de les causes que determinen la pèrdua de la
condició de síndic.

3. En els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre
supòsit en què així pertoqui per disposició legal, el síndic major
serà substituït,temporalment, pel síndic de major antiguitat, i en
cas d'igualtat, pel de major edat.
Article 24
Atribucions del síndic major
El síndic major exerceix la representació de la Sindicatura
de Comptes davant qualsevol instància o institució, i li
correspon exercir les funcions següents:
a) Convocar i presidir el Consell, dirigir-ne les deliberacions
i decidir amb el vot de qualitat els empats que es puguin
produir.
b) Coordinar les tasques que han de desenvolupar els
síndics, d’acord amb les àrees en les quals s'hagi organitzat la
Sindicatura i amb el programa d'actuacions aprovat pel Consell.
c) Autoritzar, amb la seva firma, els informes, les memòries
o qualsevol altre document que s’hagi de remetre al Parlament,
a òrgans de govern del sector públic de les Illes Balears o al
Tribunal de Comptes.
d) Comparèixer davant de la comissió parlamentària
competent en matèria d'hisenda i pressuposts per exposar tots
els aclariments i les dades que siguin necessaris en relació amb
els informes, les memòries o els dictàmens, i, en tot cas, pot
estar acompanyat pel síndic que hagi dirigit les actuacions i pel
personal de la Sindicatura que estimi convenient.
e) Exercir la direcció superior del personal al servei de la
Sindicatura i resoldre els procediments d'accés a la funció
pública i els de provisió de llocs de feina, i li correspon així
mateix l'exercici de la potestat disciplinària, llevat de la
destitució o separació del servei i l'acomiadament, que só n
competència del Consell de la Sindicatura.
f) Contractar les obres, els serveis, els subministraments i
altres prestacions necessaris per al funcionament de la
Sindicatura, que no siguin de caràcter plurianual ni superin la
quantia assenyalada reglamentàriament.
g) Autoritzar i disposar despeses, reconèixer obligacions i
ordenar pagaments, com també autoritzar els documents
pressupostaris d'ingressos i despeses.
h) Les altres funcions qu e li corresponguin en virtut
d’aquesta Llei i del Reglament de règim interior de la
Sindicatura, o li delegui el Consell.
i) Qualsevol altre assumpte no atribuït expressament a altres
òrgans de la Sindicatura, i li correspon resoldre sobre aquells
assumptes que, essent competència del Consell, s’hagin de
resoldre per motius d'urgència i no en permetin la convocatòria,
al qual s’ha de donar compte en la primera reunió que dugui a
terme, perquè els ratifiqui.
Article 25
Nomenament i cessament del secretari general
1. El secretari general és nomenat pel Consell de la Sindicatura,
entre els qui, comptant amb titulació universitària superior,
tenguin competència i experiència reconegudes en la matèria
pròpia de les seves funcions o similars.
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2. Disposar-ne el cessament correspon igualment al Consell, i
la renovació d’aquest no implica el cessament automàtic del
secretari general.
Article 26
Règim del secretari general
1. El secretari general, que té la condició d’alt càrrec, està
sotmès al mateix règim d'incompatibilitats i causes d'abstenció
i recusació establertes per als síndics.
2. El nomenament com a secretari general implica, si n’és el
cas, que passi a la situació de serveis especials o equivalent en
la carrera o cos de procedència.
Article 27
Funcions
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1. La Sindicatura de Comptes s'estructura en àrees funcionals al
capdavant de les quals hi ha un cap d'àrea, d’acord amb el que
disposi el Reglament de règim interior.
2. Els llocs de cap d'àrea funcional s’han de proveir entre
funcionaris públics que pertanyin a cossos o escales de
característiques adequades, d’acord amb el que estableixi la
llista de llocs de feina.
3. Mentre ocupin aquests llocs els funcionaris queden en la seva
administració i cos o escala d'origen en situació de serveis
especials, i la prestació de serveis a la Sindicatura no impliqui,
per si mateixa, la integració als cossos de personal d'aquesta.
4. Aquests funcionaris, una vegada acabada la seva vinculació
amb la Sindicatura, s’han de reintegrar en la seva Administració
en el cos o escala d'origen.

1. La Secretaria General de la Sindicatura de Comptes, amb
dependència orgànica del síndic major, és l'òrgan d'assistència
tècnica i administrativa a la resta d'òrgans de la Sindicatura, i
també la dipositària de la fe pública dels seus acords i
resolucions.
2. Correspon a la Secretaria General l'exercici de les funcions de
direcció dels serveis administratius de la Sindicatura,
organitzar-ne i coordinar-ne el funcionament i, específicament,
exerceix les atribucions següents:
a) Prestar assessorament al Consell i als altres òrgans de la
Sindicatura.
b) Redactar les actes i dur a terme les actuacions necessàries
per fer efectius els acords del Consell.
c) Autoritzar, amb la seva firma, els certificats que
expedeixi la Sindicatura.
d) Elaborar l'avantprojecte de pressupost, i també la
liquidació.
e) Tenir a càrrec seu la comptabilitat i la gestió econòmica
pressupostària de la Sindicatura.
f) Redactar el projecte de memòria anual.
g) Fer-se càrrec de l'arxiu i la conservació de documents.
h) Qualssevol altres que li assignin o deleguin el síndic
major o el Consell, especialment amb vista a la direcció del
personal al servei de la Sindicatura.
Capítol II
Personal al servei de la Sindicatura
Article 28
Règim jurídic
1. La Sindicatura de Comptes ha de disposar del personal que
sigui necessari per al desenvolupament de les funcions que té
legalment atribuïdes.
2. El personal al servei de la Sindicatura es regeix pel que
disposen aquesta Llei i el Reglament de règim interior; en allò
que no s’hi preveu, li és aplicable el règim que regeix per al
personal al servei del Parlament de les Illes Balears i,
supletòriament, l'establert amb caràcter general per al personal
al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Article 29
Àrees funcionals

Article 30
Personal de la Sindicatura
El personal de la Sindicatura de Comptes està integrat per:
a) Funcionaris: de carrera o interins.
b) Personal eventual.
c) Personal laboral, en les seves diferents modalitats.
Article 31
Classes de funcionaris de carrera
1. Els funcionaris de carrera de la Sindicatura de Comptes
s'agrupen en cossos generals d'administració icossos especials
de caràcter facultatiu.
2. Correspon als funcionaris dels cossos generals
d'administració el compliment de funcions administratives,
siguin de gestió, execució, controlo intervenció administrativa,
organització, registre i conservació de documents, maneig
d'equips informàtics i, en general, tasques encomanades als
serveis generals de la Sindicatura i de suport i assistència als
serveis d'auditoria.
3. Els funcionaris dels cossos especials fan les funcions de
fiscalització pròpies de cada una de les àrees d'auditoria.
Article 32
Cossos generals
Els funcionaris dels cossos generals d'administració se
subdivideixen en:
Titulats superiors: grup A.
Titulats mitjans: grup B.
Administratius: grup C.
Auxiliars: grup D.
Subalterns: grup E.
Article 33
Cossos especials
Els funcionaris dels cossos especials se subdivideixen en:
Auditors: grup A.
Ajudants d'auditoria: grup B.
Article 34
Llista de llocs de feina i oferta d'ocupació

532

BOPIB núm. 22 - 5 de desembre del 2003

1. La Sindicatura de Comptes ha d’aprovar una llista de llocs de
feina permanents, que n’ha d'incloure la denominació i les
característiques essencials, les retribucions i els requisits per
proveir-los.
2. Els llocs de feina dotats pressupostàriament que no puguin ser
coberts amb el personal existent en la Sindicatura en
constitueixen l’oferta pública d'ocupació.
TÍTOL IV
RÈGIM COMPTABLE I PRESSUPOSTARI
Article 35
Règim comptable i patrimonial
1. La Sindicatura de Comptes està subjecte al règim de
comptabilitat pública, que s'ha d’establir de manera independent
i segregada de la pròpia del Parlament.
2. La Sindicatura assumeix les seves competències i facultats
sobre els béns i drets que tengui adscrits, se li adscriguin o
adquireixi per qualsevoltítol. La titularitat d'aquests béns i drets
és, en tot cas, de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 36
Règim pressupostari
1. La Sindicatura ha d’elaborar i aprovar el seu projecte de
pressupost i l’ha de remetre al Parlament, a efectes que
l’incorporin, com a secció independent, en el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
2. L'execució d’aquest pressupost correspon als òrgans de la
mateixa Sindicatura.
3. Juntament amb la memòria anual d'activitats a la qual fa
referència l'article 13 d’aquesta Llei, la Sindicatura de Comptes
ha de remetre al Parlament la liquidació del pressupost
corresponent a l'exercici anterior.
TÍTOL V
RELACIONS INSTITUCIONALS
Article 37
Relacions amb el Parlament de les Illes Balears

1. Les relacions de la Sindicatura de Comptes amb el Parlament
de les Illes Balears s’han de produir a través de la comissió
competent en matèria d'hisenda i pressuposts.
2. El síndic major ha de comparèixer davant de qualssevol
òrgans del Parlament totes les vegades que li requereixin per
informar dels assumptes que li solAlicitin.

Article 38
Relacions amb l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears
Les relacions de la Sindicatura de Comp tes amb
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

s’han de dur a terme mitjançant el conseller competent en
matèria d'hisenda i pressuposts.
Article 39
Relacions amb els altres subjectes integrants del sector
públic de les Illes Balears
Les relacions de la Sindicatura de Comptes amb els altres
subjectes integrants del sector públic de les Illes Balears s’han
de canalitzar a través de l'òrgan que n’exerceixi la representació,
d’acord amb la normativa que sigui aplicable.
Article 40
Relacions amb el Tribunal de Comptes
La Sindicatura de Comptes ha de canalitzar, a través del
síndic major, les relacions amb el Tribunal de Comptes, d’acord
amb el que preveu la normativa que el regula.
Disposició addicional primera
Procediment administratiu
1. En matèria de procediment i forma dels actes i disposicions
dels òrgans de la Sindicatura de Comptes no adoptats en
l'exercici de la seva funció fiscalitzadora, com també en el cas
de recursos contra aquests, són aplicables, en defecte del que
disposen aquesta Llei i el Reglament de règim interior, les
disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i també la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
2. Els acords i les resolucions no adoptats en exercici de funció
fiscalitzadora pel Consell de la Sindicatura exhaureixen la via
administrativa, i són susceptibles de recurs contenciós
administratiu.
3. Correspon a la Sindicatura de Comptes l'execució dels seus
propis actes, que durà a terme amb la colAlaboració, si fos
necessària, de l'Administració de la comunitat autònoma.
4. La resolució dels procediments de revisió d'ofici i del recurs
extraordinari de revisió corresponen al Consell de la
Sindicatura.
Disposició addicional segona
Dret supletori en matèria fiscalitzadora
En l'exercici de les funcions de fiscalització i consultiva, la
Sindicatura de Comptes es regeix, amb caràcter supletori al que
disposa aquesta Llei, per les disposicions contingudes en les
lleis que regulen el Tribunal de Comptes i la seva organització
i funcionament.

Disposició addicional tercera
Referències normatives al Tribunal de Comptes
Les referències al Tribunal de Comptes que conté la
normativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears s'han
d’entendre fetes a la Sindicatura de Comptes,sense perjudici de
les atribucions que, amb caràcter general, li corresponen.
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Disposició addicional quarta
Reglament de règim interior
En desplegament d’aquesta llei, i en el termini de sis mesos
des que entri en vigor, el Consell de la Sindicatura ha d’aprovar
un Projecte de reglament de règim interior, que reguli
l'organització, el funcionament i el règim jurídic de la
Sindicatura, i l’ha d’elevar al Parlament, als efectes que el
tramiti i l’aprovi.
Disposició addicional cinquena
Contractació externa
La Sindicatura de Comptes, en l'àmbit de les seves
competències i per al desenvolupament de determinades
actuacions, pot contractar amb empreses o professionals,
d’acord amb el que preveu la legislació reguladora dels
contractes de les administracions públiques.
Disposició derogatòria
Derogació
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RGE núm. 4300/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decisions
judicials que afecten l'hotel Bahía Park. (Mesa de 3 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4301/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de
platges. (Mesa de 3 de desembre del 2003).
RGE núm. 4302/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb la propietat de l'hotel Bahía Park. (Mesa de 3 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4303/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
insercions publicitàries i publireportatges. (Mesa de 3 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4304/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visitants
a les webs. (Mesa de 3 de desembre del 2003).

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s'oposin al que estableix aquesta Llei i, en especial,
la Llei 1/1987, de 18 de febrer, de la Sindicatura de Comptes de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la Llei 8/1991, de
20 de març, que la modifica.

RGE núm. 4305/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució
de reserves. (Mesa de 3 de desembre del 2003).

Disposició final
Entrada en vigor

RGE núm. 4306/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
remodelació de la Platja de Palma. (Mesa de 3 de desembre
del 2003).

Aquesta lleientra en vigor l’endemà d’haver-la publicada en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 7 de novembre del 2003.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.
El president:
Jaume Matas i Palou.

3.10. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 4274/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
o actuació sobre s'Enclusa de Ferreries. (Mesa de 3 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4275/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
de salut a Ferreries. (Mesa de 3 de desembre del 2003).
RGE núm. 4295/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a funcionsdels coordinadors d'àrea d'IBANAT.
(Mesa de 3 de desembre del 2003).
RGE núm. 4299/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Bahía
Park. (Mesa de 3 de desembre del 2003).

RGE núm. 4307/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de
Cas Bitel. (Mesa de 3 de desembre del 2003).
RGE núm. 4308/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a iniciativa
de la retirada del Cas Bitel. (Mesa de 3 de desembre del 2003).
RGE núm. 4346/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obertura
del Bahía Park. (Mesa de 3 de desembre del 2003).
RGE núm. 4347/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evitar la
clausura definitiva del Bahía Park. (Mesa de 3 de desembre del
2003).
RGE núm. 4348/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entrevistes
amb representants d'HOPI SA o del Bahía Park. (Mesa de 3 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4349/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visites a
representants d'HOPI SA o del Bahía Park. (Mesa de 3 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4350/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a clausura
definitiva del Bahía Park. (Mesa de 3 de desembre del 2003).
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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 escrita.

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.

Ha presentat el Consell Insular de Menorca algun projecte
o alguna actuació sobre s'Enclusa de Ferreries (Menorca) a
finançar amb fons de l'anomenada ecotaxa?

Quines han estat les passes fetes per la Conselleria de
Turisme per acomplir les decisions judicials que afecten l'hotel
Bahía Park?

Palma, a 25 de novembre del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

Palma, a 24 de novembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

F)

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

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.

És cert que l'anterior govern de les Illes Balears havia dotat
a Ferreries d'un centre de salut amb atenció les 24 hores?

Amb càrrec a quina partida pressupostària pensa el Govern
de les Illes Balears donar ajudes per reforçar la neteja del litoral
dels municipis de Palma, Calvià i Llucmajor?

Palma, a 25 de novembre del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

Palma, a 25 de novembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les funcions dels nous coordinadors d'àrea de
l'Institut Balear de la Natura, Sra. Esperança Seguí i Rosselló,
Sr. Mariano Servera i Pérez i Sr. Jaume Pou i Reynés?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes reunions ha mantingut el Govern de les Illes
Balears amb la propietat de l'hotel Bahía Park? Qui hi ha
participat? Quin era l'objectiu de les reunions esmentades?

Palma, a 26 de novembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Palma, a 25 de novembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Des de quina data l'hotel Bahía Park ha perdut les seves
places hoteleres per tenir una sanció ferma de clausura
definitiva?
Palma, a 24 de novembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació d'insercions publicitàries i
publireportatges acordats de l'1 de juliol de l'any 2003 en
revistes especialitzades en Turisme, nacionals i estrangeres i
catàlegs de TTOO?
Palma, a 25 de novembre del 2003.
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El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.
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Palma, a 26 de novembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les xifres de visitants mensuals i l'evolució
d'usuaris més de les webs www.visitbalears.com,
www.finestreturistica. i www.balearesleisureexperiences?
Palma, a 25 de novembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina autoritat o quin funcionari va prendre la iniciativa que
va concloure amb la decisió que el Govern de les Illes Balears
s 'apartés del denominat Cas Bitel seguit davant el jutjat
d'instrucció nou dels de Palma, procediment abreujat núm.
1008/2000?
Palma, a 26 de novembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'evolució de reserves a través del sistema
Balears Leisure Experiences des de l'1 de juny de l'any 2003?
Palma, a 25 de novembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Considera el conseller de Turisme que l'hotel Bahía Park
podria obrir les seves portes al públic en qualsevol moment
tenint en compte la seva situació jurídica de clausura definitiva?
Palma, a 28 de novembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quina és la delimitació de l'àrea d'intercanvi, de 45
hectàrees, prevista al Pla de remodelació de la Platja de Palma?
Palma, a 25 de novembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.
Han plantejat el o els representants de l'empresa HOPI SA
o de l'hotel Bahía Park un sistema per evitar el tancament
definitiu de l'hotel Bahía Park?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 28 de novembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diput at
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina autoritat o quin funcionari va prendre la decisió que
el Govern de les Illes Balears s'apartés del denominat Cas Bitel
seguit davant el jutjat d'instrucció nou dels de Palma,
procediment abreujat núm. 1008/2000?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Amb quin càrrec polític de la Conselleria de Turisme s'han
entrevistat normalment el o els representants de l'empresa HOPI
SA o de l'hotel Bahía Park per interessar-se en la sanció de
clausura definitiva de l'hotel Bahía Park i evitar el tancament
definitiu de l'establiment?
Palma, a 28 de novembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 4383/03, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias , del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compensació de pensions. (Mesa de 3 de desembre del 2003).
RGE núm. 4384/03, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució del
projecte Life Natura 2000 Posidònia. (Mesa de 3 de desembre
del 2003).
RGE núm. 4385/03, de l'Hble. Sra. Di putada Maria A.
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts
a centres escolars per a sortides escolars. (Mesa de 3 de
desembre del 2003).

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes vegades ha visitat la Conselleria de Turisme
qualque representant de l'empresa HO^PI SA o de l'hotel Bahía
Park per interessar-se en la sanció de clausura definitiva de
l'hotel Bahía Park i evitar el tancament definitiu de
l'establiment?
Palma, a 28 de novembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 4386/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reserves
marines. (Mesa de 3 de desembre del 2003).
RGE núm. 4387/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts a la
flota pesquera tramitats mitjançant el programa IFOP. (Mesa
de 3 de desembre del 2003).
RGE núm. 4388/03, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a execució
del pla especial de protecció civil en relació amb els
terratrèmols. (Mesa de 3 de desembre del 2003).
RGE núm. 4389/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a obertura del Museu
de Formentera. (Mesa de 3 de desembre del 2003).
RGE núm. 4390/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a carretera Eivissa-Sant Antoni. (Mesa de 3 de
desembre del 2003).
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Quines passes s'han donat pel conseller de Turisme, Hble.
Sr. Joan Flaquer, per tal de fer efectiva la sanció de clausura
definitiva de l'hotel Bahía Park?
Palma, a 28 de novembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4380/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Copa
Amèrica. (Mesa de 3 de desembre del 2003).

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 Ple.
Per quin motiu considera la consellera de Presidència i
Esports que es va eliminar la candidatura de Palma per ser seu
de la Copa Amèrica després de l'acte promocional d'aquesta per
part de Michel Douglas?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

RGE núm. 4381/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte Ramon Llull. (Mesa de 3 de desembre del 2003).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 4382/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla d'excel Alència a Eivissa. (Mesa de 3 de desembre d e l
2003).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Govern dur a terme el projecte Ramon Llull,
aprovat el seu dia per la Comissió Interdepartamental de
Turisme, finançat amb fons de l'ecotaxa?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
La diputada:
Joana M. Seguí i Pons.
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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.
Quines són les previsions de la Conselleria d'Educació i
Cultura en relació amb l'establiment d'ajuts econòmics als
centres d'ensenyament per a les sortides escolars?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
La diputada:
Maria A. López i Oleo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les raons per les quals no es donà prioritat al Pla
d'ExcelAlència a Eivissa com a Ciutat Patrimoni de la
Humanitat?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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.
Quines són les previsions de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca en relació amb les reserves marines?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Josep Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Si el Govern de l'Estat ha decidit que totes les pensions
siguin iguals, com pensa compensar el Govern de les Illes
Balears als pensionistes de les Illes Balears quan l'IPC superi la
mitjana estatal?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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.
Quina valoració fa la Conselleria d'Agricultura i Pesca sobre
els ajuts a la flota pesquera tramitats mitjançant el programa
IFOP durant l'exercici 2003?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

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 Ple.

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

Quins són els resultats obtinguts per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca en l'execució del projecte Life Natura
2000 Posidònia?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Quin és l'estat d'execució del Pla especial de protecció civil
en relació amb els terratrèmols?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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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.
Quines gestions fa la Conselleria d'Educació i Cultura per tal
de fer efectiva l'obertura del Museu de Formentera?

Import líquid del mes
Acumulat de l'any de l'import líquid
Acumulat de l'any anterior de l'import líquid
% variació
Nombre receptes mes
Acumulat de l'any del nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del nombre de recep.
% variació
Despesa/recepta
Acumulat de l'any de despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de despesa/recepta
% variació

693.773,02
5.193.947,94
6.375.583,45
-7,24
17.884
166.987
182.976
-8,29
38,79
35,42
35,02
1,14

Manacor

Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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.
Quins acords ha pres el Govern en relació amb l'ampliació
de la carretera Eivissa-Sant Antoni?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Import líquid del mes
Acumulat de l'any de l'import líquid
Acumulat de l'any anterior de l'import líquid
% variació
Nombre receptes mes
Acumulat de l'any del nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del nombre de recep.
% variació
Despesa/recepta
Acumulat de l'any de despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de despesa/recepta
% variació

186.650,29
1.485.937,26
1.190.251,84
24,84
4.854
40.941
36.173
13,18
38,45
36,29
32,90
10,31

Son Llàtzer
Import líquid del mes
Acumulat de l'any de l'import líquid
Acumulat de l'any anterior de l'import líquid
% variació
Nombre receptes mes
Acumulat de l'any del nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del nombre de recep.
% variació
Despesa/recepta
Acumulat de l'any de despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de despesa/recepta
% variació

406.252,26
2.951.625,43
1.018.870,63
189,70
10.890
81.239
38.480
111,12
37,31
36,33
26,48
37,22

A)
A la Pregunta RGE núm. 2070/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
Primària
Import líquid del mes
Acumulat de l'any de l'import líquid
Acumulat de l'any anterior de l'import líquid
% variació
Nombre receptes mes
Acumulat de l'any del nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del nombre de recep.
% variació
Despesa/recepta
Acumulat de l'any de despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de despesa/recepta
% variació

Son Dureta

8.991.563,33
72.340.595,83
65.038.578,37
11,23
740.620
6.066.833
5.751.611
5,48
12,14
11,92
11,31
5,45

GESMA
Import líquid del mes
Acumulat de l'any de l'import líquid
Acumulat de l'any anterior de l'import líquid
% variació
Nombre receptes mes
Acumulat de l'any del nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del nombre de recep.
% variació
Despesa/recepta
Acumulat de l'any de despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de despesa/recepta
% variació

9.851,52
79.102,62
0,00
641
5.181
0
15,37
15,27

Especialitzada
Import líquid del mes
Acumulat de l'any de l'import líquid
Acumulat de l'any anterior de l'import líquid
% variació
Nombre receptes mes
Acumulat de l'any del nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del nombre de recep.
% variació
Despesa/recepta
Acumulat de l'any de despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de despesa/recepta
% variació

1.296.527,09
10.430.613,26
8.584.705,97
21,50
34.269
294.347
256.730
14,65
37,83
35,44
33,44
5,97
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Ordre de Publicació

Total
Import líquid del mes
Acumulat de l'any de l'import líquid
Acumulat de l'any anterior de l'import líquid
% variació
Nombre receptes mes
Acumulat de l'any del nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del nombre de recep.
% variació
Despesa/recepta
Acumulat de l'any de despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de despesa/recepta
% variació

C)
10.288.090,42
82.771.209,09
73.623.384,33
12,43
774.889
6.261.180
6.008.341
5,87
13,28
13,01
12,25
6,19

Palma, 7 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2071/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat pressupostari.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
Pressupost definitiu
Capítol I
Capítol II
Capítol VI
TOTAL

19.433.059,27
8.931.733,54
740.783,48
29.105.576,29

Autoritzat
Capítol I
Capítol II
Capítol VI
TOTAL

19.426.109,14
6.061.394,73
272.419,27
25.759.923,14
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A la Pregunta RGE núm. 2072/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
Son Dureta
Àrea Mèdica

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
Altres
Total àrea mèdica

31 juliol

% variació
juliol 2003-juny
2003

158
1.004
125
124
50
78
65
276
150
20
426
279
30
35
1.821

-42,8
-4,0
-35,9
-19,5
0.0
8,3
27,5
-12,4
53,1
25,0
-0,7
-14,9
-31,8
-35,2
-9,8

Palma, 7 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
D)

Disposat
Capítol I
Capítol II
Capítol VI
TOTAL

19.426.109,14
6.061.394,73
272.419,27
25.759.923,14

A la Pregunta RGE núm. 2073/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
Son Llàtzer
Àrea Mèdica

Ordenat
Capítol I
Capítol II
Capítol VI
TOTAL

10.568.537,30
4.966.865,85
271.883,73
15.807.286,88

Previsió a 31/12/03
Capítol I
Capítol II
Capítol VI
TOTAL

22.086.954,97
10.161.295,34
440.783,48
32.689.033,79

Desviació prevista
Capítol I
Capítol II
Capítol VI
TOTAL

-2.653.895,70
-1.229.561,80
300.000,00
-3.583.457,50

Palma, 10 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
Altres
Total àrea mèdica

31 agost

% variació
agost 2003-juliol
2003

809
999
708
129
40
109
54
124
323
18
15
359
198
0
3.885

12,8
42,1
8,4
-24,6
-2,4
31,3
-26,0
-22,0
7,7
500,0
150,0
-11,6
-15,0

Palma, 7 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

9,5
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La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
Ordre de Publicació

E)
A la Pregunta RGE núm. 2074/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 2076/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Son Dureta
Àrea Mèdica

31 agost

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
Altres
Total àrea mèdica

% variació
agost 2003-juliol
2003

234
1.586
269
203
53
114
100
136
110
20
320
269
48
36
3.598

48,1
57,8
11,2
63,7
6,0
46,2
53,8
-14,5
-26,7
0,0
-24,9
-3,6
60,0
2,9
27,5

Palma, 7 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Verge del Toro
Àrea Mèdica

31 juliol

% variació
juliol 2003-juny
2003

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia

29
208
125
97
12
81
9
22
59

-51,7
-16,5
-15,0
-15,7
-20,0
3,8
12,5
69,2
-36,6

Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
Altres
Total àrea mèdica

0
49
296
39
0
1.026

F)
A la Pregunta RGE núm. 2075/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Ordre de Publicació

Verge del Toro

H)

31 agost

% variació
agost 2003-juliol
2003

39
174
108
99
11
108
14
40
72
0
41
295
48
0
1.049

34,5
-16,3
-13,6
2,1
-8,3
33,3
55,6
81,8
22,0

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
Altres
Total àrea mèdica
Palma, 7 d'octubre del 2003.

-12,8

Palma, 7 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Àrea Mèdica

-31,9
-3,0
77,3

-16,3
-0,3
23,1
2,2

A la Pregunta RGE núm. 2077/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Can Misses
Àrea mèdica

31 juliol

% variació
juliol 2003-juny
2003

BOPIB núm. 22 - 5 de desembre del 2003
Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
Altres
Total àrea
mèdica

69
487
42
14
14
21
4
70
113
2
154
99
0
0

-23,3
22,1
-12,5
-75,9
-33,3
-52,3
-50,0
-7,9
-4,2
100,0
55,6
5,3

1.089

3,1

Palma, 7 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

541

A la Pregunta RGE núm. 2079/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
Manacor
Àrea Mèdica

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
Altres
Total àrea mèdica

I)

31 agost

% variació
agost 2003-juliol
2003

121
814
314
249
71
208
58
232
129
6
8
161
0
0
2.371

-40,1
-0,5
9,0
7,8
9,2
13,0
28,9
5,5
21,7
50,0
-52,9
16,7

2,3

Palma, 7 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Pregunta RGE núm. 207/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Ordre de Publicació
K)
Can Misses
Àrea Mèdica

31 agost

% variació
agost 2003-juliol
2003

67
490
19
52
10
31
8
71
101
0
158
93
24
0
1.124

-2,9
0,6
-54,8
271,4
-28,6
47,6
100,0
1,4
-10,6
-100,0
2,6
-6,1

A la Pregunta RGE núm. 2080/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
Manacor

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
Altres
Total àrea mèdica

Palma, 7 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
J)

3,2

Àrea Mèdica

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
Altres
Total àrea mèdica

31 juliol

% variació
juliol 2003-Juny
2003

202
818
288
231
65
184
45
220
106
4
17
138
0
0
2.318

-12,2
-9,7
23.1
-5,3
-9,7
21,9
-32,8
21,5
45,2
-20,0
54,5
-14,3

Palma, 7 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

-0,7
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Palma, 7 de novembre del 2003.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 2081/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Ordre de Publicació
O)

Son Llàtzer
Àrea Mèdica

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
Altres
Total àrea mèdica

31 juliol

717
703
653
171
41
83
73
159
300
3
6
406
233
0
3.548

% variació
juliol 2003-Juny
2003
1,1
-37,3
12,2
-9,0
-6,8
53,7
-9,9
-3,6
7,5
-80,0
-60,0
11,5
-0,9
-7,9

A la Pregunta RGE núm. 2369/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a velòdrom
cobert. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).
El Govern no té cap línia, en aquest moment, de subvenció
en matèria d'infraestructures esportives.
Palma, 7 de novembre del 2003.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 2370/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a rutes
cicloturístiques. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).
Es publicarà una guia amb les rutes actuals i amb les noves
rutes que es proposaran, així com també es milloraran les
mesures de seguretat dels ciclistes i d'altres esportistes que
circulen per les nostres carreteres per entrenar o per competir.

Palma, 7 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 2367/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a subvenció del major
cost que suposaria la ruptura del conveni entre la companyia
Air Nostrum i el Govern per als descomptes als desplaçaments
dels esportistes entre illes i la pèrdua de descompte agregat
per aquest fet. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).

Palma, 7 de novembre del 2003.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.
Inicialment, la ruta cicloturística passava pels municipis de
Bunyola, Orient, Santa Maria fins a Biniali. S'ha fet una ruta
q ue abasta els termes de Campos, Llucmajor i Algaida. En
aquests moments s'està fent una ampliació que uneix les dues i
es millorarà allà on es troben els termes de Sencelles, Inca i
Selva. Es preveu que s'ampliïn per tal de tenir unes rutes més
segures, i que s'hi afegeixin altres termes.
Palma, 29 d'octubre del 2003.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

La línia de subvenció per desplaçaments entre illes i
desplaçaments a la Península es treurà en breu, abans de
finalitzar l'any 2003. Aquesta servirà per regularitzar si s'ha
produït un augment de cost en els desplaçaments.
Palma, 7 de novembre del 2003.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 2368/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cost que suposaria la
ruptura del conveni entre la companyia Air Nostrum i el
Govern per als descomptes als desplaçaments dels esportistes
entre illes i la pèrdua de descompte agregat per aquest fet.
(BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).
No es preveu que es produeixi un major cost dels
desplaçaments amb motiu de la rescissió del conveni entre la
companyia Air Nostrum i el Govern de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 2373/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a denúncia del conveni
entre la companyia Air Nostrum i el Govern per als descomptes
als desplaçaments dels esportistes entre illes. (BOPIB núm. 14
de 17 d'octubre del 2003).
No es preveu que es produeixi un major cost dels
desplaçaments amb motiu de la rescissió del conveni entre la
companyia Air Nostrum i el Govern de les Illes Balears.
Palma, 7 de novembre del 2003.
La consellera de Presidència i Esports:
M. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
R)

BOPIB núm. 22 - 5 de desembre del 2003
A la Pregunta RGE núm. 2420/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada María José Orfila i Camps, relativa asolAlicitud
de finançament per obres pròpies. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).
S'adjunta còpia de les solAlicituds de subvenció presentades
pels ajuntaments de Campos i Santanyí.
Palma, 27 d'octubre del 2003.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Cabrer i González.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 4297/03.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
3 de desembre del 2003, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
4279/03, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual se solAlicita la retirada de la interpelAlació de referència,
relativa a retirada del Projecte de llei de mesures urgents en
matèria d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears,
publicada al BOPIB núm. 19, de 14 de novembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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