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concertats a Mallorca.
402
CB) RGE núm. 3011/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
402
CC) RGE núm. 3012/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa.
402
CD) RGE núm. 3013/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a Son
Dureta.
402
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CE) RGE núm. 3014/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a Son
Llàtzer.
403
CF) RGE núm. 3015/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a l'Hospital
de Manacor.
403
CG) RGE núm. 3016/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a Can
Misses.
403
CH) RGE núm. 3017/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera a
l'Hospital Verge del Toro.
403
CI) RGE núm. 3018/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a Son Dureta.
403
CJ) RGE núm. 3019/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a Son Llàtzer.
403
CK) RGE núm. 3020/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a l'Hospital de Manacor.
403
CL) RGE núm. 3021/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a Can Misses.
404
CM) RGE núm. 3022/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de llista
d'espera a l'Hospital Verge del Toro.
404

3.11. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 3071/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a recinte firal.
405
B) RGE núm. 3072/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a reducció de nombre de vagons.
405
C) RGE núm. 3073/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
resolució núm. 17004.
405
D) RGE núm. 3107/03, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a legalització de la casa
de Michel Cretu.
405
E) RGE núm. 3108/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estratègia de baixada
de preus.
405
F) RGE núm. 3109/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans
d'excelAlència.
405
G) RGE núm. 3110/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a generalització del tot
inclòs.
405
H) RGE núm. 3111/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de nous
centres de salut a Manacor.
406
I) RGE núm. 3112/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les ajudes
destinades als cultius de fruits secs que es troben pendents.
406
J) 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.
406
K) RGE núm. 3114/03, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
amb motiu de l'Any Internacional de la Família.
406
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L) RGE núm. 3115/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitats
formatives als centres de reforma dependents de la Conselleria de Presidència i Esports.
406
M) RGE núm. 3116/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de la
cultura, tradicions i patrimoni històric de les Illes fora del nostre àmbit territorial.
406
N) RGE núm. 3118/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a cases
de Menut i vehicle tot terreny.
406
O) RGE núm. 3119/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a opinió del Govern sobre les declaracions sobre immigració de la presidenta del Consell de Mallorca.
407

3.12. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2859/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a inversions en la regeneració de ses Feixes d'Eivissa.
407
B) RGE núm. 2860/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a actuacions sobre restauració de ses Feixes d'Eivissa.
407
C) RGE núm. 2861/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a inclusió del Prat de la Vila i del Prat de ses Monges a l'inventari de zones humides.
407
D) RGE núm. 2862/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a Pla rector de ses Salines d'Eivissa i Formentera.
408

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 2925/03, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió dels aeroports de les Illes Balears.

408

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2858/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a educació per a persones adultes a les Pitiüses
408

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 1680/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Far de Cavalleria 2.
409
B) A la Pregunta RGE núm. 1768/03, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a aplicació del complement Illes
Balears.
409
C) A la Pregunta RGE núm. 1769/03, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a aplicació del complement Illes
Balears.
410
D) A la Pregunta RGE núm. 1770/03, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a gerent de la UTE en data de
setembre del 2003.
410
E) A la Pregunta RGE núm. 1771/03, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a gerent de la UTE en data de
31 de juliol.
410
F) A la Pregunta RGE núm. 1774/03, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a protocol del PAC de Pollença.
410
G) A la Pregunta RGE núm. 1776/03, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a despesa farmacèutica.
410
H) A la Pregunta RGE núm. 1778/03, presentada per l'Hble Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a estalvi de la despesa
farmacèutica.
411
I) A la Pregunta RGE núm. 1780/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.

411
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J) A la Pregunta RGE núm. 1785/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla orgànica de l'Hospital
de Manacor.
411
K) A la Pregunta RGE núm. 1792/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera de consulta a
l'àrea mèdica de Son Llàtzer.
411
L) A la Pregunta RGE núm. 1797/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera de consulta a l'àrea
mèdica de l'Hospital Verge del Toro de més de 60 dies.
412
M) A la Pregunta RGE núm. 1799/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera de consulta a
l'àrea mèdica de l'Hospital de Can Misses de més de 60 dies.
412
N) A la Pregunta RGE núm. 1802/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a malalts pendents d'ecografia,
mamografia, TAC, RNM i TAC a l'Hospital de Manacor.
412
O) A la Pregunta RGE núm. 1803/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a malalts pendents d'ecografia,
mamografia, TAC, RNM i TAC a l'Hospital Verge del Toro.
412
P) A la Pregunta RGE núm. 1806/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica de
l'Hospital de Son Llàtzer.
413
Q) A la Pregunta RGE núm. 1808/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica de
l'Hospital de Verge del Toro.
413
R) A la Pregunta RGE núm. 1810/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica a
l'Hospital de Son Dureta.
413
S) A la Pregunta RGE núm. 1812/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica a
l'Hospital de Manacor.
413
T) A la Pregunta RGE núm. 1813/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica a
l'Hospital Verge del Toro.
413
V) A la Pregunta RGE núm. 1816/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressuposts hospitalaris.
414

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant ple RGE núm. 2867/03.

414

B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials al Projecte de llei RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2004.
414
C) Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials al Projecte de llei RGE núm. 2903/03, de mesures tributàries i
administratives.
415
D) Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de les tramitacions dels projectes de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2004 (RGE núm. 2902/03) i de mesures tributàries i administratives (RGE núm. 2903/03).
415

5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció errates BOPIB núm. 17.

415
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 d'octubre del 2003, s'aprovà la Llei per la qual es
deroga la Llei 7/2001, de 23 d'abril, de l'impost sobre estades
a empreses turístiques d'allotjament, destinat a la dotació del
fons per a la millora de l'activitat turística i la preservació
del medi ambient.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
LLEI PER LA QUAL ES DEROGA LA LLEI 7/2001, DE 23
D’ABRIL, DE L’IMPOST SOBRE ESTADES A EMPRESES
TURÍSTIQUES D’ALLOTJAMENT, DESTINAT A LA
DOTACIÓ DEL FONS PER A LA MILLORA DE
L’ACTIVITAT TURÍSTICA I LA PRESERVACIÓ DEL
MEDI AMBIENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

reglamentària de desplegament de la Llei 7/2001 i el dia
d’entrada en vigor de la present llei.
2. El termini per a la presentació de les declaracions
liquidacions relatives al període a què es refereix el punt primer
anterior, i, si escau, del resum anual corresponent, s’estendrà
fins al dia 20 del mes següent al mes en què entri en vigor
aquesta llei.
Disposició transitòria segona
No obstant el que disposa l’article únic d’aquesta llei, la
gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió de l’impost
que es meriti fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei es regirà per
la Llei 7/2001, de 23 d’abril, pel Decret 26/2002, de 22 de febrer,
modificat pel Decret 148/2002, de 20 de desembre, i per les
ordres dictades pel conseller d’Hisenda i Pressuposts per al seu
desplegament i execució.
Disposició final primera
S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per al desplegament i
l’execució d’aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei ent rarà en vigor el mateix dia que es publiqui en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 21 d'octubre del 2003.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

La Llei 7/2001, de 23 d’abril, de l’impost sobre les estades a
empreses turístiques d’allotjament, destinat a la dotació del
fons per a la millora de l’activitat turística i la preservació del
medi ambient, va crear l’esmentat impost amb la intenció
d’aconseguir més recursos per al finançament de les polítiques
necessàries perquè l’activitat turística pogués continuar
desenvolupant-se harmònicament, i atesa la substancial
identitat que hi havia, a judici del legislador autonòmic en
aquell moment, entre l’activitat turística i l’estada als
establiments turístics d’allotjament.
Ara bé, a criteri del Consell de Govern constituït després de
la celebració de les darreres eleccions generals autonòmiques,
el finançament de les infraestructures i de les polítiques
públiques relacionades amb el medi ambient i l’activitat turística
es pot continuar realitzant sense necessitat de gravar les
estades a establiments turístics d’allotjament mitjançant
l’impost que va configurar la Llei 7/2001, de 23 d’abril.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2318/03,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a elaboració de
projectes de llei.

Article únic
Es deroga la Llei 7/2001, de 23 d’abril, de l’impost sobre les
estades a empreses turístiques d’allotjament, destinat a la
dotació del fons per a la millora de l’activitat turística i la
preservació del medi ambient.

A ctuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Margarita I. Cabrer i González.

Disposició transitòria primera
1. S’estableix com a últim període de liquidació de l’impost en
l’exercici fiscal del 2003 el període comprès entre l’últim dia del
darrer període de liquidació finalitzat per a cada un dels règims
de determinació de la base imposable conforme a la normativa

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
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Nacionalista i l'Hble. Sr. Joan Font i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Margalida
Rosselló i Pons i l'Hble. Sra. Margarita I. Cabrer i González.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Francesc
Quetglas i Rosanes i l'Hble. Sra. Margarita I. Cabrer i González.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2003, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2003/03,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a policia turística.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble. Sr.
Conseller d'Interior, José María Rodríguez i Barberá.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2400/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a potenciació de la formació del sector
comercial. (BOPIB 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.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble.
Sr. Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Antoni Diéguez
i Seguí i l'Hble. Sr. José María Rodríguez i Barberá.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2543/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa aparticipació del món empresarial en els àmbits
de la recerca i la innovació. (BOPIB 14 de 17 d'octubre del 2003).

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2003, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2141/03,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
política de transports del Govern de les Illes Balears.

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 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Trasnports,
Margarita I. Cabrer i González.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
D iputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari
PSM-Entes a Nacionalista, l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista i l'Hble. Sra.
Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2544/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Museu arqueològic d'Eivissa. (BOPIB 14 de
17 d'octubre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2548/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora de la imatge de les nostres illes al
mercat britànic. (BOPIB 14 de 17 d'octubre del 2003).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2545/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Diego Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de control industrial. (BOPIB 14 de
17 d'octubre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 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.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2546/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estat d'execució del pla especial
de protecció civil pel que fa a inundacions. (BOPIB 14 de 17
d'octubre del 2003).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2535/03, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a camins rurals. (BOPIB 14 de 17
d'octubre 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 3 de novembre 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 d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2537/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a planta depuradora del municipi d'Eivissa.
(BOPIB 14 de 17 d'octubre del 2003).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2547/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reserva del 5% dels llocs de
treball per a persones amb discapacitat. (BOPIB 14 de 17
d'octubre del 2003).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
J)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2536/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
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Socialista, relativa a preus dels aliments. (BOPIB 14 de 17
d'octubre del 2003).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre 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 d'Economia, Hisenda i
Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2674/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a solucions al traçat del torrent de Manacor.
(BOPIB 15 de 24 d'octubre del 2003).

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2538/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llocs de lliure designació. (BOPIB 14 de 17
d'octubre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre 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 d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2673/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a preservació dels anglicismes
tradicionals a Menorca. (BOPIB 15 de 24 d'octubre del 2003).

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2505/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a televisió autonòmica.
(BOPIB 14 de 17 d'octubre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 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.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre 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 28
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2675/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració de les activitats per commemorar el
centenari del naixement del filòleg menorquí Francesc de Borja
Moll. (BOPIB 15 de 24 d'octubre del 2003).

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2541/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a futura
televisió autonòmica. (BOPIB 14 de 17 d'octubre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió l'Hble. Sra. Vicepresidenta
del Govern de les Illes Balears i Consellera de Relacions
Institucionals.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
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l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa Eures. (BOPIB 15 de
24 d'octubre del 2003).

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2677/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla especial de protecció civil en relació amb
el transport de mercaderies perilloses. (BOPIB 15 de 24
d'octubre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre 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 d'Interior.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2676/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures en matèria
d'emergències per ajudar les corporacions locals. (BOPIB 15 de
24 d'octubre del 2003).

U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2681/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a arbres d'interès paisatgístic. (BOPIB 15 de
24 d'octubre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 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 d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2672/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a neteja dels aqüífers contaminats a Santa
Gertrudis. (BOPIB 15 de 24 d'octubre del 2003).

Ordre de Publicació
V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2679/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a acord de colAlaboració estadística i
intercanvi d'informació turística. (BOPIB 15 de 24 d'octubre del
2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 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 Medi Ambient.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

X)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2680/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a programes d'implantació de sistemes de
comercialització per marques. (BOPIB 15 de 24 d'octubre del
2003).

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2672/03, de

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
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La votació obtengué el resultat següent:
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Y)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2642/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a sòls urbanitzables amb
la incorporació de l'esmena 1949/03. (BOPIB 15 de 24 d'octubre
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.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2003, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
2108/03 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obertura dels
centres escolars els horabaixes. (BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre
del 2003).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1.3. TEXTOS REBUTJATS
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'octubre del 2003, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
1943/03 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a desplegament d'energies renovables. (BOPIB núm. 11
de 26 de setembre del 2003).

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'octubre del 2003, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
2107/03 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de
zones educatives d'atenció preferent. (BOPIB núm. 12 de 3
d'octubre del 2003).

Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 2644/03.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre del 2003, fou retirada la pregunta de referència, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a irregularitat
en l'adjudicació de places (BOPIB núm. 15, de 24 d'octubre del
2003).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'octubre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 2149/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a les emissions de gasos hivernacle del nou Pla
de Carreteres. (BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).
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Ordre de Publicació
D)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'octubre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 1758/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
condicions del contracte amb la UTE. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

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 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'octubre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 2150/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa al pla de retirada de pins. (BOPIB núm. 12 de 3
d'octubre del 2003).

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'octubre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 1759/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació del contracte amb la UTE. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre 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 Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'octubre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 2188/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a retirada d'arbres a finques privades. (BOPIB
núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'octubre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 1760/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina M aria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a raons
per fer modificacions a les condicions del contracte amb la UTE.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

G)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'octubre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 1761/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ambulàncies del contracte amb la UTE. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
Compar eixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre les
línies bàsiques de govern de la seva conselleria (RGE núm.
1402/03).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'octubre del
2003, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior, qui, acompanyat de la directora general de Funció
Pública, del director general d'Emergències, del director general
d'Interior, de la secretària general i del cap de Servei de
Relacions Sindicats, informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
H)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'octubre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 1762/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al PAC
d'Algaida. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,
davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre la
contaminació i el projecte de recuperació d'aqüífers a la zona
de Santa Gertrudis del terme municipal de Santa Eulàlia
d'Eivissa (RGE núm. 2094/03).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 d'octubre del 2003, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, qui,
acompanyat del director general de Recursos Hídrics i del
director del Gabinet, informà sobre el tema de referència.

Ordre de Publicació
I)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 22 d'octubre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 1763/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al PAC
de Can Picafort. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2910/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
2141/03, relativa a política de transport. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2924/03, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2318/03, relativa a
policia turística. (Mesa de 5 de novembre del 2003).

2.4. COMPAREIXENCES

BOPIB núm. 18 - 7 de novembre del 2003
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 2141/03, relativa a política de transport,
la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar, en el termini de sis mesos, un pla director
sectorial de transport de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer de la prioritat per al transport públic, com a millor
via per garantir un model de mobilitat tendent a la sostenibilitat
i creador d’igualtat d’oportunitats, la directriu bàsica del futur
pla director sectorial de transport de les Illes Balears. Aquesta
prioritat del transport públic, pel que fa al transport terrestre,
s’ha de traduir en:
a) Impuls decidit al ferrocarril, amb la previsió de creació
d’una línia entre Palma i la Universitat de les Illes Balears i
de la línia de tramvia a la Badia de Palma, l’extensió de les
línies existents fins a Alcúdia i Cala Rajada, i l’estudi de les
possibilitats de noves línies cap al sud de Mallorca.
b) Desenvolupament de les possibilitats de la
intermodalitat, amb l’objectiu de facilitar les combinacions
entre diferents modes d’aportació (a peu, en cotxe, en
bicicleta...) i modes de recepció (bus, tren, tramvia...).
c) Creació d’una xarxa de vials no motoritzats que
connecti els principals nuclis de població de cada una de
les illes.
d) Mesures per afavorir el transport públic terrestre, com
els carrils d’ús exclusiu per a transport públic a les
carreteres periurbanes i els accessos a les ciutats principals.
e) Creació de consorcis com a fórmula de colAlaboració
entre diferents institucions i empreses de transport en favor
del transport públic.
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.
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cobreixin al cent per cent totes les vacants existents en
l’actualitat als cossos i a les forces de seguretat de l’Estat amb
destí a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a fi
que durant els mesos de major afluència de turistes a la
comunitat autònoma de les Illes Balears es reforcin els efectius
dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat segons les
necessitats que tenguin els municipis amb major nombre de
visitants.
3. El Parlament de les Illes Balears considera inadequat com a
element de lluita efectiva contra la inseguretat ciutadana el
projecte de policia turística en el termes anunciats pel Govern,
i insta a la seva reconsideració i a reclamar del Govern de
l’Estat, competencialment responsable, la resolució del
problema, arbitrant els recursos personals i materials
necessaris.
4. El Parlament de les Illes Balears rebutja que sigui la comunitat
autònoma de les Illes Balears la que hagi de finançar el dèficit
de despesa i inversió de l’Estat en la lluita contra la inseguretat
ciutadana a les Illes Balears.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2879/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a paralitzacions d'obres i accidents laborals
a Eivissa i Formentera. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2880/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a plaça de tècnic de prevenció de riscos
laborals d'Eivissa. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2881/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions de l'inspector de treball i del
tècnic de prevenció de riscos laborals a Eivissa. (Mesa de 5
de novembre del 2003).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
2318/03, relativa a policia turística, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a fi
que dugui a terme les actuacions necessàries perquè es

RGE núm. 2926/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pac de
ses Salines. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2927/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ingressos a les residències de l'IBAS. (Mesa de 5 de novembre
del 2003).
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RGE núm. 2928/03, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Orfila i Camps, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centres lucratius d'activitats subaquàtiques. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2929/03, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Orfila i Camps, del Grup Parlamentari Socialista, re l a t i v a a
parc tecnològic a Menorca. (Mesa de 5 de novembre del
2003).
RGE núm. 2930/03, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Orfila i Camps, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
parc tecnològic a Menorca. (Mesa de 5 de novembre del
2003).
RGE núm. 2931/03, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Orfila i Camps, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
membres de la comissió tècnica avaluadora dels plans
d'excelAlència. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2932/03, de l'Hble. Sra. Diputada María José
O rfila i Camps, del Grup Parlamentari Socialista, rela t i v a a
criteris de selecció dels plans d'excelAlència. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2933/03, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Orfila i Camps, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
calendari dels plans d'excelAlència. (Mesa de 5 de novembre
del 2003).
RGE núm. 2946/03, de l'H ble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Dureta. (Mesa de 5 de novembre del
2003).
RGE núm. 2947/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gas cón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 5 de novembre del
2003).
RGE núm. 2948/03, de l' Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2949/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2950/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2951/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Mallorca. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).

i

RGE núm. 2952/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2953/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2954/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa
de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2955/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa
de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2956/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital de
Manacor. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2957/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital de Can
Misses. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2958/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital Verge
del Toro. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2959/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Mallorca. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2960/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2961/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2962/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Dureta. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2963/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2964/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 5 de novembre
del 2003).
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RGE núm. 2965/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Can Misses. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2966/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 5 de n o v e m b r e
del 2003).
RGE núm. 2967/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Dureta. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2968/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2969/03, de l'Hble. Sr . Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 5 de no v e m b r e
del 2003).
RGE núm. 2970/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 5 de novembre
del 2003).
RGE núm. 2971/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Verge del Toro. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2972/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Dureta. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2973/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gas cón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm . 2974/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 5 de novembre
del 2003).
RGE núm. 2975/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 5 de novembre
del 2003).
RGE núm. 2976/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 5 de novembre
del 2003).
RGE núm. 2977/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera diagnòstica a Son Dureta. (Mesa de 5 de novembre
del 2003).
RGE núm. 2978/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
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d'espera diagnòstica a Son Llàtzer. (Mesa de 5 de novembre
del 2003).
RGE núm. 2979/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera diagnòstica a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2980/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera diagnòstica a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 5
de novembre del 2003).
RGE núm. 2981/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera diagnòstica a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 5
de novembre del 2003).
RGE núm. 2982/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica a l'Hospital de Son Dureta. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2983/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica a l'Hospital de Son Llàtzer. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2984/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 5
de novembre del 2003).
RGE núm. 2985/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica a l'Hospital de Son Llàtzer. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2986/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2987/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2988/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2989/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica a l'Hospital de Son Dureta. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2990/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
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RGE núm. 2991/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 5
de novembre del 2003).
RGE núm. 2992/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2993/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2994/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2995/03, de l'Hble. Sr . Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consulta
de psiquiatria. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2996/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
salut mental. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2997/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 2998/03, de l'H ble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Dureta. (Mesa de 5 de novembre del
2003).
RGE núm. 2999/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gas cón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 5 de novembre del
2003).
RGE núm. 3000/03, de l' Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3001/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Verge del Toro. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3002/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Mallorca. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).

intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3005/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa
de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 3006/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa
de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 3007/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital de
Manacor. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 3008/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital de Can
Misses. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 3009/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital Verge
del Toro. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 3010/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Mallorca. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3011/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3012/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3013/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Dureta. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 3014/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 3015/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 5 de novembre
del 2003).

RGE núm. 3003/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).

RGE núm. 3016/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Can Misses. (Mesa de 5 de novembre del 2003).

RGE núm. 3004/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

RGE núm. 3017/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
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d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 5 de novembre
del 2003).
RGE núm. 3018/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Son Dureta. (Mesa de 5 de novembre del
2003).
RGE núm. 3019/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 5 de novembre del
2003).
RGE núm. 3020/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3021/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Can Misses. (Mesa de 5 de novembre del
2003).
RGE núm. 3022/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
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El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les actuacions de l'equip conjunt format per
l'inspector de treball destinat a Eivissa, Pablo Bercedo Niñerola,
i el tècnic de prevenció de riscos laborals de l'ISLIB a Eivissa,
Marius Martí, que s'han efectuat des del nomenament del
Govern fins al dia d'avui.
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

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

Palma, a 5 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst el Govern de les Illes Balears fer un PAC a
ses Salines?

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de les paralitzacions d'obres i accidents laborals
succeïts a Eivissa i Formentera que s'han remès a la Fiscalia des
de la constitució del Govern fins al dia d'avui.
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els motius pels quals no s'ha cobert la plaça de
tècnic de prevenció de riscos laborals d'Eivissa?
Palma, a 29 d'octubre del 2003.

Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació dels ingressos que s'han produït a les
residències que disposa l'IBAS per a persones majors que
siguin responsabilitat del Govern de les Illes Balears, els mesos
de juliol, agost, setembre i octubre del 2003? Indicau la
puntuació que tenien aquestes persones en el moment del seu
ingrés.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures adoptarà el Govern de les Illes Balears per
adaptar la normativa autonòmica reguladora dels centres
lucratius d'activitats subaquàtiques a la realitat de les empreses
de submarinisme? Quan es preveu dur a terme aquestes
mesures?

Quins són els membres de la Comissió Tècnica encarregada
d'avaluar totes les iniciatives presentades per optar als plans
d'excelAlència turística a les nostres illes?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
La diputada:
María José Camps i Orfila.

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

Palma, a 30 d'octubre del 2003.
La diputada:
María José Camps i Orfila.

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, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Q uins són els criteris i els requisits per a la selecció dels
plans d'excelAlència turística?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears la
creació d'un parc tecnològic a Menorca per impulsar iniciatives
d'investigació, disseny i innovació per les empreses
menorquines, tal i com va proposar el president de CAEBMenorca?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
La diputada:
María José Camps i Orfila.

Palma, a 30 d'octubre del 2003.
La diputada:
María José Camps i Orfila.

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, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari de treball del Govern de les Illes Balears
per escollir els plans d'excelAlència a finançar?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
La diputada:
María José Camps i Orfila.

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

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

Quin pot ser el compromís econòmic del Govern de les Illes
Balears en la creació d'aquest parc tecnològic a Menorca per
impulsar iniciatives d'investigació, disseny i innovació per les
empreses menorquines?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
La diputada:
María José Camps i Orfila.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a l'Hospital de Son Dureta, referit als mesos
de juliol, agost i setembre del 2003?

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

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a l'Hospital de Verge del Toro, referit als
mesos de juliol, agost i setembre del 2003?

Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a l'Hospital de Son Llàtzer, referit als mesos
de juliol, agost i setembre del 2003?

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a centres concertats de Mallorca durant els
mesos de juliol, agost i setembre del 2003?

Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a l'Hospital de Manacor, referit als mesos de
juliol, agost i setembre del 2003?

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a centres concertats de Menorca durant els
mesos de juliol, agost i setembre del 2003?

Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a l'Hospital de Can Misses, referit als mesos
de juliol, agost i setembre del 2003?

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

S)
D 'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a centres concertats d'Eivissa durant els
mesos de juliol, agost i setembre del 2003?
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Palma, a 29 d'octubre 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.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Can Misses, referit als mesos de juliol, agost i setembre del
2003?

Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Son Dureta, referit als mesos de juliol, agost i setembre del
2003?
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

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

Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Verge del Toro, referit als mes os de juliol, agost i setembre
del 2003?

Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Son Llàtzer, referit als mesos de juliol, agos t i setembre del
2003?
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Manacor, referit als mesos de juliol, agost i setembre del
2003?
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats a Mallorca els mesos de juliol, agost i setembre del
2003?
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats a Menorca els mesos de juliol, agost i setembre del
2003?
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mesos, de tres a sis i més de sis mesos a l'Hospital de Son
Llàtzer, referit als mesos de juliol, agost i setembre del 2003?
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats a Eivissa els mesos de juliol, agost i setembre del
2003?
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, de tres a sis i més de sis mesos a l'Hospital de Manacor,
referit als mesos de juliol, agost i setembre del 2003?
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, de tres a sis i més de sis mesos a l'Hospital de Son
Dureta, referit als mesos de juliol, agost i setembre del 2003?
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, de tres a sis i més de sis mesos a l'Hospital de Can
Misses, referit als mesos de juliol, agost i setembre del 2003?
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres

Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, de tres a sis i més de sis mesos a l'Hospital Verge del
Toro, referit als mesos de juliol, agost i setembre del 2003?
Palma, a 29 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'Hospital de Son Dureta, per especialitats, a 31 d'octubre de
l'any 2003? Indicau-ne el tant per cent de variació respecte del
mes anterior.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'es pera per consulta a l'àrea mèdica de
l'Hospital de Son Llàtzer, per especialitats, a 31 d'octubre de
l'any 2003? Indicau-ne el tant per cent de variació respecte del
mes anterior.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'Hospital de Manacor, per especialitats, a 31 d'octubre de l'any
2003? Indicau-ne el tant per cent de variació respecte del mes
anterior.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'Hospital de Can Misses, per especialitats, a 31 d'octubre de
l'any 2003? Indicau-ne el tant per cent de variació respecte del
mes anterior.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'Hospital Verge del Toro, per especialitats, a 31 d'octubre de
l'any 2003? Indicau-ne el tant per cent de variació respecte del
mes anterior.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera de consulta de l'àrea mèdica de
Son Dureta de més de 60 dies i total de pacients pendents a 31
d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera de consulta de l'àrea mèdica de
Son Llàtzer de més de 60 dies i total de pacients pendent s a 31
d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera de consulta de l'àrea mèdica de
l'Hospital de Manacor de més de 60 dies i total de pacients
pendents a 31 d'octubre del 2003?

397

Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i TAC convencional, indicau els pendents de cita,
la demora superior a 60 dies, els pendents i la demora
extrahospitalària a l'Hospital de Son Dureta a 31 d'octubre del
2003.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera de consulta de l'àrea mèdica de
Can Misses de més de 60 dies i total de pacients pendents a 31
d'octubre del 2003?

AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i TAC convencional, indicau els pendents de cita,
la demora superior a 60 dies, els pendents i la demora
extrahospitalària a l'Hospital de Son Dureta a 31 d'octubre del
2003.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i TAC convencional, indicau els pendents de cita,
la demora superior a 60 dies, els pendents i la demora
extrahospitalària a l'Hospital de Manacor a 31 d'octubre del
2003.

Quina és la llista d'espera de consulta de l'àrea mèdica de
Verge del Toro de més de 60 dies i total de pacients pendents
a 31 d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D 'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i TAC convencional, indicau els pendents de cita,
la demora superior a 60 dies, els pendents i la demora
extrahospitalària a l'Hospital de Can Misses a 31 d'octubre del
2003.
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Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i TAC convencional, indicau els pendents de cita,
la demora superior a 60 dies, els pendents i la demora
extrahospitalària a l'Hospital Verge del Toro a 31 d'octubre del
2003.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de
l'Hospital Verge del Toro, tot indicant les dades següents,
referides a 31 d'octubre del 2003: espera de 0 a 3 mesos, espera
de 3 a 6 mesos, espera superior a 6 mesos, espera total de cada
servei, entrades del mes, sortides del mes, índex
entrades/sortides i acumulat anual d'entrades?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Palma, a 30 d'octubre 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.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de
l'Hospital de Son Dureta, tot indicant les dades següents,
referides a 31 d'octubre del 2003: espera de 0 a 3 mesos, espera
de 3 a 6 mesos, espera superior a 6 mesos, espera total de cada
servei, entrades del mes, sortides del mes, índex
entrades/sortides i acumulat anual d'entrades?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'Hospital de Son
Llàtzer, tot indicant les dades següents, referides a 31 d'octubre
del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demona mitjana
(actius), llista total superior a 6 mesos, espera mitjana,
LEQ/1.000 habitants?
Palma, a 30 d'octubre 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.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de
l'Hospital de Son Llàtzer, tot indicant les dades següents,
referides a 31 d'octubre del 2003: espera de 0 a 3 mesos, espera
de 3 a 6 mesos, espera superior a 6 mesos, espera total de cada
servei, entrades del mes, sortides del mes, índex
entrades/sortides i acumulat anual d'entrades?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de
l'Hospital de Can Misses, tot indicant les dades següents,
referides a 31 d'octubre del 2003: espera de 0 a 3 mesos, espera
de 3 a 6 mesos, espera superior a 6 mesos, espera total de cada
servei, entrades del mes, sortides del mes, índex
entrades/sortides i acumulat anual d'entrades?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'Hospital de Can
Misses, tot indicant les dades següents, referides a 31
d'octubre del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demona
mitjana (actius), llista total superior a 6 mesos, espera mitjana,
LEQ/1.000 habitants?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de
l'Hospital de Manacor, tot indicant les dades següents,
referides a 31 d'octubre del 2003: espera de 0 a 3 mesos, espera
de 3 a 6 mesos, espera superior a 6 mesos, espera total de cada
servei, entrades del mes, sortides del mes, índex
entrades/sortides i acumulat anual d'entrades?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'Hospital de Son
Dureta, tot indicant les dades següents, referides a 31 d'octubre
del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demora mitjana (actius),
llista total superior a 6 mesos, espera mitjana, LEQ/1.000
habitants?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'Hospital de
Manacor, tot indicant les dades següents, referides a 31
d'octubre del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demora
mitjana (actius), llista total superior a 6 mesos, espera mitjana,
LEQ/1.000 habitants?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'Hospital de Verge
del Toro, tot indicant les dades següents, referides a 31
d'octubre del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demona
mitjana (actius), llista total superior a 6 mesos, espera mitjana,
LEQ/1.000 habitants?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
indicau les dades següents referides als mesos de setembre i
octubre del 2003, corresponents a medicina primària Mallorca,
Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor i GESM A: import líquid del
mes; acumulat de l'any, d'import líquid, fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; nombre de receptes del mes; acumulat de
l'any, del nombre de receptes, fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant p e r
cent de variació; despesa per recepta del mes de referència;
acumulat de l'any, de la despesa per recepta, fins al mes de
referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'anterior i tant
per cent de variació.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
indicau les dades següents referides als mesos de setembre i
octubre del 2003, corresponents a medicina primària Menorca
i Hospital Verge del Toro: import líquid del mes; acumulat de
l'any, d'import líquid, fins al mes de referència, comparatiu amb
el mateix acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació;
nombre de receptes del mes; acumulat de l'any, del nombre de
receptes, fins al mes de referència, comparatiu amb el mateix
acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació; despesa
per recepta del mes de referència; acumulat de l'any, de la
despesa per recepta, fins al mes de referència, comparatiu amb
el mateix acumulat de l'anterior i tant per cent de variació.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

referides als mesos de setembre i octubre amb les dades
següents: primeres consultes, successives, total consultes,
ratio primeres/successives.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A salut memtal, dades d'hospitalització a les distintes
unitats de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, GESMA, UTCA,
total Mallorca, Eivissa, Menorca i total Balears corresponents
als mesos de setembre i octubre i acumulat, referides a: nombre
de llits, nombre d'ingressos, nombre d'ingressos per 1.000
habitants, urgències, tant per cent d'urgències hospital,
urgències sector per 1.000 habitants, estades, ocuapció, estada
mitjana, taxa d'ingressos sector per 1.000 habitants, llits per
1.000 habitants.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
indicau les dades següents referides als mesos de setembre i
octubre del 2003, corresponents a medicina primària Eivissa i
Forment era i Hospital de Can Misses: import líquid del mes;
acumulat de l'any, d'import líquid, fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; nombre de receptes del mes; acumulat de
l'any, del nombre de receptes, fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; despesa per recepta del mes de referència;
acumulat de l'any, de la despesa per recepta, fins al mes de
referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'anterior i tant
per cent de variació.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a l'Hospital de Manacor, referit al mes
d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre 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.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dades de consulta de psiquiatria als centres de Son Dureta,
Son Llàtzer, Manacor, desintoxicació, Menorca i Eivissa,

BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
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i més de sis mesos a l'Hospital de Son Dureta, referit al mes
d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a l'Hospital de Son Llàtzer, referit al mes
d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a centres concertats a Mallorca durant el
mes d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a l'Hospital de Can Misses, referit al mes
d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a l'Hospital de Verge del Toro, referit al mes
d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.

Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a centres concertats a Menorca durant el
mes d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i
realitzades, per especialitats, en jornada laboral ordinària per
temps d'espera de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos
i més de sis mesos a centres concertats a Eivissa durant el mes
d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Son Dureta, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Son Llàtzer, referit al mes d'octubre del 2003?

Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Manacor, referit al mes d'octubre del 2003?

Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Can Misses, referit al mes d'octubre del 2003?

Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Verge del Toro, referit al mes d'octubre del 2003?

Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realit zades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats a Mallorca el mes d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats a Menorca el mes d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats a Eivissa el mes d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, de tres a sis i més de sis mesos a l'Hospital de Manacor
referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D 'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, de tres a sis i més de sis mesos a l'Hospital de Son
Dureta referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, de tres a sis i més de sis mesos a l'Hospital de Can
Misses referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, de tres a sis i més de sis mesos a l'Hospital de Son
Llàtzerreferit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, de tres a sis i més de sis mesos a l'Hospital Verge del
Toro referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

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

Quin és el nombre de pacients exclosos de la llista d'espera
quirúrgica per motiu de sortida i per especialitats i tems d'espera
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a Son Dureta els mesos de juny, juliol, agost, setembre i
octubre?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients exclosos de la llista d'espera
quirúrgica per motiu de sortida i per especialitats i tems d'espera
a Son Llàtzer els mesos de juny, juliol, agost, setembre i
octubre?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients exclosos de la llista d'espera
quirúrgica per motiu de sortida i per especialitats i tems d'espera
a l'Hospital de Manacor els mesos de juny, juliol, agost,
setembre i octubre?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients exclosos de la llista d'espera
quirúrgica per motiu de sortida i per especialitats i tems d'espera
a Can Misses els mesos de juny, juliol, agost, setembre i
octubre?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients exclosos de la llista d'espera
quirúrgica per motiu de sortida i per especialitats i tems d'espera
a l'Hospital Verge del Toro els mesos de juny, juliol, agost,
setembre i octubre?
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3071/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a recinte firal. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 3072/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a reducció de nombre de vagons.
(Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 3073/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a resolució núm. 17004. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3107/03, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
legalització de la casa de Michel Cretu. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3108/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estratègia de baixada de preus. (Mesa de 5 de novembre del
2003).
RGE núm. 3109/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a plans d'excelAlència. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 3110/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
generalització del tot inclòs. (Mesa de 5 de novembre del
2003).
RGE núm. 3111/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de nous centres de salut a Manacor. (Mesa de 5
de novembre del 2003).
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RGE núm. 3112/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament
de les ajudes destinades als cultius de fruits secs que es troben
pendents. (Mesa de 5 de novembre del 2003).

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.

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. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).

Per quin motiu es va reduir de quatre a dos el nombre de
vagons del tren que cobrí els serveis ferroviaris el passat
diumenge, 2 de novembre?
Palma, a 4 de novembre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

RGE núm. 3114/03, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions amb motiu de l'Any Internacional de la Família.
(Mesa de 5 de novembre del 2003).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3115/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a activitats formatives als centres de reforma dependents de la
Conselleria de Presidència i Esports. (Mesa de 5 de novembre
del 2003).
RGE núm. 3116/03, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció de la cultura, tradicions i patrimoni històric de les
Illes fora del nos tre àmbit territorial. (Mesa de 5 de novembre
del 2003).
RGE núm. 3118/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a cases de Menut i vehicle tot terreny. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
RGE núm. 3119/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a opinió del Govern sobre les declaracions
sobre immigració de la presidenta del Consell de Mallorca.
(Mesa de 5 de novembre del 2003).
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Què pensa fer la Conselleria d'Educació i Cultura per aclarir
els termes de la resolució núm. 17004/9 de setembre del 2003?
Palma, a 4 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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.
És intenció del Govern de les Illes Balears permetre, a través
de la disposició addicional vuitena del Projecte de llei de
mesures tributàries i administratives per a l'any 2004, la
legalització de la casa de Michel Cretu amb sentència ferma de
demolició?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 5 de novembre del 2003.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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.
Pensa el Govern construir el recinte firal d'acord amb el
conveni signat amb l'Ajuntament de Palma?
Palma, a 4 de novembre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

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 conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina política i quines actuacions pensa dur a terme el
Govern de les Illes Balears per tal d'ajudar les empreses
d'allotjaments de les Illes Balears perquè no hagin d'aplicar una
estratègia de baixada de preus?
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Palma, a 5 de novembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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.

Quines són les previsions de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca en relació a fer efectiu el pagament de les ajudes
destinades als cultius de fruits secs que es troben pendents?
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El diputat:
Josep Mayans i Serra.

F)
D'acord amb el que preveuen
Reglament del Parlament de les
sotasignant formula al conseller de
Balears la pregunta següent amb
davant Ple.

els articles 155 i 156 del
Illes Balears, la diputada
Turisme Govern de les Illes
solAlicitud de resposta oral

Quins plans d'excelAlència o similars pensa finançar el
Govern de les Illes Balears l'any 2004?
Palma, a 5 de novembre del 2003.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 iniciatives en matèria de formació destinades al
sector pesquer pensa posar en marxa la Conselleria
d'Agricultura i Pesca?

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 conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quin pla té el Govern de les Illes Balears per evitar les
conseqüències negatives de la generalització del tot inclòs?
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

Palma, a 5 de novembre del 2003.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions pensa portar a terme el Govern amb
motiu de l'Any Internacional de la Família?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 5 de novembre del 2003.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.
Quines són les previsions de la Conselleria de Salut i
Consum en relació amb la construcció de nous centres de salut
al municipi de Manacor?
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines activitats formatives es desenvolupen dins els
centres de reforma dependents de la Conselleria de Presidència
i Esports?

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

Palma, a 5 de novembre del 2003.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions té previst portar a terme el Govern per
promocionar i donar a conèixer la cultura, les tradicions i el
patrimoni històric de les Illes Balears fora del nostre àmbit
territorial?
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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RGE núm. 2859/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a inversions en la regeneració de ses
Feixes d'Eivissa, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2860/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a actuacions sobre restauració de ses
Feixes d'Eivissa, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
RGE núm. 2861/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a inclusió del Prat de la Vila i del Prat de
ses Monges a l'inventari de zones humides, a contestar davant
la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 5 de novembre
del 2003).

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

RGE núm. 2862/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a Pla rector de ses Salines d'Eivissa i
Formentera, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 5 de novembre del 2003).
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Quina és la utilització i l'ús, i per quines persones, de la
residència de les cases de Menut i del vehicle tot terreny
adjudicat a l'agent de Medi Ambient de les cases de Menut?
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

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

Disposa la Conselleria de Medi Ambient o el Govern de les
Illes Balears d'alguna partida pressupostària per fer front a la
regeneració de ses Feixes d'Eivissa, tenint en compte que
l'anterior govern havia previst destinar-hi recursos provinents
de la denominada ecotaxa i que la part que hi ha compromesa
per invertir a l'illa d'Eivissa és una petita part del que es va
recaptar amb aquest tribut ambiental a la mateixa illa?

Quina opinió li mereixen al Govern les declaracions de la
presidenta del Consell de Mallorca on associa l'arribada
d'immigrants amb la baixada del nivell cultural i l'augment de
l'analfabetisme?
Palma, a 5 de novembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Palma, a 27 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

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 la Comissió
d'Ordenació Territorial.
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Atès que la representant del Govern espanyol, Inés
González Doncel, directora general de Conservació de la
Naturalesa del Ministeri de Medi Ambient, a la darrera reunió
del Conveni de Ranmsar sobre zones humides, va reconèixer
que l'Estat espanyol no havia completat l'avaluació per
determinar quines són les zones humides que necessiten
prioritàriament restauració o rehabilitació, però va afirmar que
s'estan duent a terme tasques de restauració a un seguit de
zones humides seleccionades per les comunitats autònomes i
que "en Baleares se ha restaurado s'Albufera i se ha realizado
un proyecto de restauración en ses Feixes de Eivissa", ens pot
explicar el conseller de Medi Ambient quines actuacions està
duent a terme la Conselleria de Medi Ambient per restaurar ses
Feixes d'Eivissa?
Palma, a 27 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2925/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió dels aeroports de les Illes Balears. (Mesa de
5 de novembre del 2003).
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La societat civil de les Illes Balears està molt sensibilitzada
pels temes que afecten les connexions i les infraestructures
aeronàutiques.

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 la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Pensa incloure la Conselleria de Medi Ambient les zones
humides del Prat de Vila i del Prat de ses Monges (ses Feixes),
d'Eivissa a l'inventari de zones humides, que ja apareixien al
projecte d'inventari de l'any 1997, amb govern del PP, i al de
l'any 2002, que el govern del Pacte havia sotmès a informació
pública i restava la seva aprovació definitiva?
Palma, a 27 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

La gestió dels aeroports de les Illes Balears, en efecte, té
repercussions directes sobre el nostre sistema econòmic i sobre
els drets dels ciutadans a la mobilitat.
La gestió centralista dels aeroports, aliena per complet a les
decisions de les autoritats autonòmiques, insulars i locals, és
una anacronisme incompatible amb l’Estat de les autonomies.
És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a demanar formalment al Govern de l’Estat l’inici de
negociacions per tal d’aconseguir la participació del Govern,
dels consells i dels ajuntaments en la gestió dels aeroports de
les Illes Balears.
Palma, a 30 d'octubre del 2003.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
d'Ordenació Territorial.

156 del
diputada
pregunta
Comissió

Quan pensa que pot estar aprovat el Pla rector d'ús i gestió
del parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 27 d'octubre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2858/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a educació per a persones adultes
a les Pitiüses, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 5 de
novembre del 2003).
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Els canvis socials amb les transformacions econòmiques i
laborals que suposen, les noves tecnologies, el fenomen de la
immigració, etc., comporten necessitats educatives que facilitin
l’adaptació dels ciutadans a les noves condicions i
requeriments del món laboral. Si, a més a més, afegim les
deficiències generades pel sistema educatiu, ens trobam al
davant d’una necessitat d’adaptar l’educació bàsica i
professional de les persones adultes que ens permeti avançar
cap a una veritable igualtat d’oportunitats.
El treball programat pels CEPA ha de donar resposta a
aquelles necessitats i ha d’anar adreçat, principalment, a la
població activa més desfavorida: els aturats, els treballadors
eventuals, els joves, les dones i els immigrants.
Així, l’educació d’adults ha de ser un projecte cooperatiu
entre els diferents organismes públics (Govern balear, consells
insulars, ajuntaments), que són els que tenen la responsabilitat
de donar resposta a les demandes educatives dels ciutadans.
A les illes d’Eivissa i Formentera l’educació d’adults està
atesa pel CEPA “Pitiüses”. Als municipis d’Eivissa, Santa
Eulàlia i Sant Antoni hi ha aules ateses per personal de la
Conselleria d’Educació, a més d’altres que depenen dels
ajuntaments i del consell insular. A Formentera la Conselleria
d’Educació ha destinat un professor i es manté la mestra
contractada per l’ajuntament.
Les característiques de població majoritàriament dispersa,
pròpies d’alguns municipis de les Pitiüses, dificulten
l’organització d’una oferta homogènia a tots els indrets i
ocasiona una necessitat d’augmentar la dotació de professorat.
Al mateix temps, l’estacionalitat i la flexibilització de les
relacions laborals amb la multiplicitat de nous tipus de
contractes (eventuals, d’aprenentatge...), han fet aparèixer un
gran augment de la precarietat en els llocs de feina.
Aquesta estacionalitat i precarietat de bona part de les
contractacions comporta que, a l’hivern, la població
desocupada sigui molt nombrosa. A més a més la major part
dels aturats tenen un nivell d’estudis molt baix.
Així mateix continua augmentat any rere any la població
immigrant de diverses procedències (Magrib, Amèrica llatina,
Àsia...). Aquests immigrants fan que siguin necessaris cursos
de castellà i de català que els permetin integrar-se el més aviat
possible a la nostra societat, i un nombre important d’ells
requereix també ser alfabetitzat, donat que mai no han anat a
l’escola al seu país d’origen.
El nivell cultural dels alumnes atesos és, en general, baix, i
també el seu nivell econòmic, sobretot pel que fa als immigrants
nord-africans, filipins i equatorians. Els nadius de les illes i els
de procedència peninsular són més heterogenis quant al seu
nivell d’instrucció i econòmic.
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Les principals necessitats educatives dels adults són:
a) Ensenyaments inicials (alfabetització). Aquest tipus
d’ensenyament, lluny de minvar, està augmentat
significativament a causa dels immigrants.
b) Ensenyament secundari. La demanda augmenta cada any,
especialment d’exalumnes d’IES que han pogut acabar l’ESO.
c) Espanyol per a estrangers. Aquest tipus d’ensenyament és
una de les principals demandes dels immigrants i dels residents
estrangers.
d) Altres ensenyaments: català, preparació de les proves
d’accés a la UIB i a cicles formatius de grau superior,
ensenyaments complementaris (informàtica, tallers...).
Els darrers anys la demanda d’aquest tipus d’ensenyament
ha evolucionat d’una manera molt ràpida. A l’inici d’aquest
curs hi havia inscrits 800 alumnes, mentre que més de 550
solAlicitants no pogueren matricular-se per manca de places i
resten a l’espera de noves places; altres renunciaren a
formalitzar la solAlicitud d’inscripció. Es pot afirmar sense temor
a equivocar-se que el potencial de demandants d’educació per
a adults a les Pitiüses és molt superior i que el que manquen
són mitjans i oferta educativa.
El CEPA “Pitiüses” té la seva seu a un edifici propietat de
l’Ajuntament d’Eivissa. Aquest edifici no reuneix les
condicions d’espais, sanitàries o d’eliminació de barreres
arquitectòniques mínimes per poder desenvolupar les tasques
docents amb un mínim de comoditat.
A la ciutat d’Eivissa també s’utilitzen tres aules a l’IES
Santa Maria. A Santa Eulàlia una aula de l’IES Xarc i un
magatzem. A Sant Antoni s’utilitza una petita part de l’antic CP
Cervantes, compartint el seu ús amb diverses activitats
municipals. A Sant Joan de Labritja les classes s’imparteixen a
un centre polivalent de l’ajuntament. A Formentera, a les
antigues escoles. El CEPA “Pitiüses” no disposa de personal
administratiu, tot i que és el centre educatiu amb més alumnes
d’Eivissa i Formentera.
Davant d’aquesta situació, i per tal que es pugui fer front
d’una manera correcta a les necessitats educatives de les
persones adultes a les Illes Pitiüses, el Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds presenta la següent proposició no
de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Dotar el CEPA “Pitiüses” d’una nova seu que reuneixi les
condicions exigibles quant a espais, serveis, material,
estructura, etc., que permeti dur a terme un ensenyament de
qualitat, així com la dotació del personal docent i administratiu
necessari per dur a terme la seva tasca d’una manera digna.
2. La creació d’una nova escola d’adults a Sant Antoni de
Portmany.
Palma, a 28 d'octubre del 2003.
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El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
D)
3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

A la Pregunta RGE núm. 1770/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a gerent de la UTE
en data de setembre del 2003. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1680/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Far de
Cavalleria 2. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

D'acord amb els documents obrants a l'expedient, el gerent
de les UTES adjudicatàries dels serveis de transport sanitari
terrestre a l'àmbit de les Illes Balears, en data 1 de setembre del
2003, és Dolores Polo Miranda.
Palma, 3 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Sí, quan el far i les seves instalAlacions estiguin en les
condicions d'operativitat necessàries, la Conselleria
d'Agricultura i Pesca colAlaborarà en les tasques a què es va
comprometre en el protocol d'intencions signat el 24 de maig
del 2001, entre l'Ajuntament d'es Mercadal i les conselleries
d'Educació i Cultura, Medi Ambient i Agricultura i Pesca.

Ordre de Publicació
E)

El compromís de la Conselleria d'Agricultura consisteix en
la posada en funcionament d'un espai difusor de la reserva
marina del Nord de Menorca, de forma coordinada amb la resta
d'espais expositius que és previst d'instalAlar al far.
Palma, 24 d'octubre del 2003.
El cap del Gabinet:
Xavier Muntaner i Roca.

A la Pregunta RGE núm. 1771/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a gerent de la UTE
en data de 31 de juliol. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del
2003).
D'acord amb els documents obrants a l'expedient, el gerent
de les UTES adjudicatàries dels serveis de transport sanitari
terrestre a l'àmbit de les Illes Balears, en data 31 de juliol del
2003, és Dolores Polo Miranda.
Palma, 3 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 1768/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a aplicació del
complement Illes Balears. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre
del 2003).

Ordre de Publicació
F)

Fins al dia 2 de setembre del 2003 no s'ha pagat cap
quantitat a les UTES adjudicatàries del transport sanitari
terrestre en concepte de complement Illes Balears.
Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1769/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a aplicació del
complement Illes Balears. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre
del 2003).
A l'expedient de contractació de l'Ib-salut consta l'acord de
5 de maig signat a la legislatura anterior pel director gerent Sr.
Juli Fuster Culebras, on la conselleria assumeix el compromís de
procedir a la tramitació jurídicoadministrativa que correspongui.
Palma, 1 d'octubre del 2003.

A la Pregunta RGE núm. 1774/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a protiocol del
PAC de Pollença. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Aquest protocol no es va signar ni per part de l'Ajuntament
de Pollença ni per part de la Conselleria de Salut i Consum.
Aquest protocol no era més que una declaració d'intencions, i
així ho recull el punt tercer del text "Aquest Acord no
representa, en principi, cap compromís en ferm per part de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, sinó que es contreu a
l'empara de l'article 6è apartat 4 de la Llei 4/1999, de 13 de gener,
de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i suposa una manifestació d'intencions
condicionada ...", és a dir, fàcilment es pot interpretar com una
iniciativa de caire preelectoral i no de compromís ferm, per part
de l'anterior equip de la conselleria, en la millora de l'assistència
sanitària.
En aquests moments, la corporació municipal analitza i
debat quina serà la proposta per millorar el centre de salut que,
des de la seva inauguració, ofereix atenció continuada.
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Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 1776/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
La Conselleria de Salut ha començat a treballar en un primer
moment creant la comissió de l'ús racional del medicament, al
mateix temps que s'ha creat un Centre Balear d'Informació del
Medicament (CEBIME), que servirà com a eina de la dita
comissió.
Des d'aquesta comissió es coordinaran:
- Les polítiques de l'ús de medicaments.
- La selecció, l'avaluació i la utilització d'aquests.
- Es crearan línies per a l'elaboració de protocols en atenció
primària i especialitzada.
- Es promouran campanyes d'informació en general i educació
ciutadana referent a medicaments i productes sanitaris.
- S'impulsarà i participarà en l'elaboració de guies
farmacològiques i farmacoterapèutiques.
- La coordinació entre els diferents nivells assitencials en temes
relacionats amb la prestació farmacèutica.
Introduir i potenciar la figura del farmacèutic formador per
a oficines de farmàcia, amb la finalitat d'incrementar la qualitat
en la prestació farm,acèutica, potenciar la dispensació de
genèrics i l'adhesió a la prescripció mèdica.
Integració en el pla unidosi d'antibiòtics: desenvolupar un
projecte d'investigació sobre l'ús racional del medicament
finançat per l'Institut Carlos III i totes aquelles que siguin
adients per tal d'evitar que les Illes Balears encapçalin la llista
de despesa farmacèutica.
Palma, 7 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

I)
A la Pregunta RGE núm. 1780/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Especificació

2n
trimest.

%
sobre
total

Acumulat
2n
trimestre

Motiu

2003

2n
trimest.

2003

1. ESTRUCTURALS
1.01 Neteja
1.02 Habitabilitat
1.03 Recursos materials
1.04 Inform. gral. centre
1.05 Cuina
1.06 Llenceria
1.07 Transport
1.08 Altres insuficiències estructura

%
sobre
total

0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

0,00

0

0,00

0
0
0
0
0
0
2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,41

0
0
0
0
0
0
3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,17

0
1
0

0,00
3,70
0,00

0
1
0

0,00
1,39
0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

4
6
0

14,81
22,22
0,00

4
28
0

5,56
38,89
0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

SENSE CLASSIFICAR
3.01 Suposada mala praxis
3.02 Assumptes diversos

0
14

0,00
51,85

0
36

0,00
50,00

Total reclamacions

27

100,00

72

100,00

Reclamacions pacients

27

100,00

72

100,00

Felicitacions

0

#¡DIV/0!

0

#¡DIV/0!

2. ASSISTENCIALS
2.01 Llistes d'espera
2.02 Cita prèvia
2.03 Falta assistència
2.04 Incompliment horari
2.05 Demora de l'assistència
2.06 Suspensió acte assist.
2.07 Tracte personal
2.08 Pèrdua/desaparició
objectes/documents
2.09 Organització i normes
2.09.1 Canvi de metge
2.10 Disconformitat assist. i/o
tractament aplicat
2.10.1 Disconf. assist. i/o
diagnòstic
2.11 Atemptat contra integritat
persones
2.12 Derivació altres centres
2.13 Serveis i centres concertats
2.14 Baixes laborals
2.15 Cobrament honoraris
2.16 Informació. clínica del procés
2.17 Altres insuficiències del
procés

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 1778/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a estalvi de la
despesa farmacèutica. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del
2003).
La propera entrada en vigor del nou reial decret de preus de
referència afecta més de dues mil especialitats i comporta una
reducció d'entre el 5 i el 60% del cost dels medicaments
afectats. La previsió és que aques ta reducció, en conjunt,
representi una mitjana d'un 20%.

Palma, 3 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Es tracta d'una iniciativa molt important del Miniasteri de
Sanitat i Consum i que intervé en l'oferta de medicaments.

Ordre de Publicació

Palma, 1 d'octubre del 2003.
J)
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A la Pregunta RGE núm. 1785/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla
orgànica de l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).
Grup

Lloc

Núm. pers.
31/12/01

Grup I
Grup I
Grup I
Grup II
Grup II
Grup II
Grup III
Grup III
Grup III
Grup III
Grup III
Grup III
Grup III
Grup III
Grup IV
Grup IV
Grup IV
Grup V
Grup V
Grup VI
Grup VII
Grup VII

Cap de servei
Cap de Secció
Metge especialista
Cap de servei
Cap de secció
Titulat superior
Coordinadora àrea
Supervisora unitat
Comare
Fisioterapeuta
Infermera
Citotècnic
Optometrista
Titulat grau mitjà
Tècnic especialista
Responsable unitat
Administratiu
Auxiliar Infermeria
Auxiliar administratiu
Auxiliar de serveis
Gerent
Directors

Totals

Núm. pers.
31/12/02

12
2
91,00
2
3
6
15
0
0
5
141
2
1
5
13
0
17
139
37
22
1
3

12
5
105,00
1
5
5
16
0
6
6
162
2
1
7
15
1
25
154
37
29
1
4

517,00

4176

8,7

3821

-8,5

3853

0,8

Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Núm.
pers.
20/6/03
12
11
115,00
0
7
5
18
0
6
6
196
2
1
6
33
3
30
179
40
37
1
4

599,00
(1)

Total
Àrea mèdica

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 1797/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera de
consulta a l'àrea mèdica de l'Hospital Verge del Toro de més
de 60 dies. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Àrea
mèdica

30 abril

31 maig

30 juny

Total LEC

1197

1123

1177

> 60 dies

0

0

0

Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

712,00
(2)

Ordre de Publicació
(1) i (2) Ampliació de la plantilla per conveni colAlectiu i
absorció del personal de laboratori.
Palma, 3 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

M)
A la Pregunta RGE núm. 1799/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera de
consulta a l'àrea mèdica de l'Hospital de Can Misses de més
de 60 dies. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Àrea mèdica

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 1792/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera de
consulta a l'àrea mèdica de Son Llàtzer. (BOPIB núm. 10 de 19
de setembre del 2003).

Total LEC
> 60 dies

30 abril

31 maig

30 juny

1125
9

1113
5

1056
32

Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
N)
30
abri
l

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinol.
Med. interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psquiatria
Rehabilitació
D'altres

549
1224
633
202
79
75
73
269
373
10
24
512
153
0

% var.
abrilmaig
2003
-1,6
1,6
26,3
14,8
51,9
-3,8
30,4
14,0
37,6
-28,6
-38,5
2,4
-2,5

31
mai
g

410
1178
593
233
74
70
91
183
285
8
22
481
193
0

% var.
maigabril
2003
-25,3
-3,8
-6,3
15,3
-6,3
-6,7
24,7
-32,0
-23,6
-20,0
-8,3
-6,1
26,1

30
juny

709
1122
582
188
44
54
81
165
279
15
15
364
235
0

% var.
junymaig
2003
72,9
-4,8
-1,9
-19,3
-40,5
-22,9
-11,0
-9,8
-2,1
87,5
-31,8
-24,3
21,8

A la Pregunta RGE núm. 1802/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a malalts pendents
d'ecografia, mamografia, TAC, RNM i TAC a l'Hospital de
Manacor. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Abril
2003
Ecografies
Pac. pendents cita
Demora > 60 dies*
Pacients pendents
Demora extrahospitalària

0
0
27
31

Maig
2003

0
0
188
30

Juny
2003

0
0
84
31
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Mamografies
Pac. pendents cita
Demora > 60 dies*
Pacients pendents
Demora extrahospitalària

0
0
25
31

0
0
35
30

0
0
52
31

TC convencional
Pac. pendents cita
Demora > 60 dies*
Pacients pendents
Demora extrahospitalària

0
0
48
31

0
0
26
30

0
0
25
2

RNM
Pac. pendents cita
Demora > 60 dies
Pacients pendents
Demora extrahospitalària

0
2
95
15

0
3
80
15

0
2
113
15

P)
A la Pregunta RGE núm. 1806/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica de l'Hospital de Son Llàtzer. (BOPIB núm. 10 de 19
de setembre del 2003).

LEQ

Total
Son
Llàtzer

(*) No consta en registre
Total
Son
Llàtzer
per
Serveis

Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 1803/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a malalts pendents
d'ecografia, mamografia, TAC, RNM i TAC a l'Hospital Verge
del Toro. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Abril
2003
Ecografies
Pac. pendents cita
Demora > 60 dies*
Pacients pendents
Demora extrahospitalària
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0
0
100
10

Maig
2003

0
0
93
9

Juny
2003

0
0
12
12

31
maig

30
juny

31
juliol

0-3 mesos
3-6 mesos
> 6 mesos
Entrades del mes
Sortides del mes
Índex
entrades/sortides
Acum. anual
d'entrades

1962
569
4
157
752
1,32
4425

1915
741
0
916
771
1,29
5341

2121
735
5
935
708
1,29
6276

Traumatologia
Cirurgia general i
digestiva
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Urologia
Ginecologia
Dermatologia

436

498

545

675
629
297
193
233
72

749
595
296
192
257
69

874
608
259
227
280
68

Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 1808/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica de l'Hospital de Verge del Toro. (BOPIB núm. 10 de
19 de setembre del 2003).

LEQ

Mamografies
Pac. pendents cita
Demora > 60 dies*
Pacients pendents
Demora extrahospitalària

0
0
251
42

0
0
293
49

0
0
195
33

TC convencional
Pac. pendents cita
Demora > 60 dies*
Pacients pendents
Demora extrahospitalària

165
20

170
21

152
19

RNM
Pac. pendents cita
Demora > 60 dies*
Pacients pendents
Demora extrahospitalària
(*) No consta en registre
Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Total
Verge
del
Toro

Total
Verge
del
Toro
per
Serveis

31
maig

30
juny

31
juliol

0-3 mesos
3-6 mesos
> 6 mesos
Entrades del mes
Sortides del mes
Índex
entrades/sortides
Acum. anual
d'entrades

618
262
55
303
350
0,94
1613

748
288
76
367
384
0,92
1980

735
296
64
331
348
0,93
2311

Traumatologia
Cirurgia general i
digestiva
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Urologia
Ginecologia
Obstretricia i
ginecologia

349

454

451

179
257
18
65
66

200
279
17
76
85

200
255
24
73
90

1

1

2

Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
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Ordre de Publicació
V)
Ordre de Publicació

R)
A la Pregunta RGE núm. 1810/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica a l'Hospital de Son Dureta. (BOPIB núm. 10 de 19
de setembre del 2003).
LEQ
Total
Demora mitjana
> 6 mesos
Espera mitjana
LEQ/1000 habitants

31 maig

30 juny

31 juliol

5399
70,21
192
85,25
16,96

4922
70,03
118
86,40
15,46

5146
71,25
126
86,69
16,16

A la Pregunta RGE núm. 1816/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressuposts
hospitalaris. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).
Hospital Son Dureta
Pressupost inicial
Capítol I
Capítol II
Capítol VI
Capítol VIII
Totals

Pressupost final

94.396.890,00
53.105.550,00
0,00
0,00

108.695.563,23
52.123.901,60
5.185.361,98
38.999,34

147.502.440,00

166.043.826,15

Hospital de Manacor
Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Pressupost inicial

Pressupost final

Personal
Aprov.+trab.
sum i ser

20.145.000,00

21.616.262,19

12.709.000,00

12.642.413,28

Totals

32.854.000,00

34.258.675,47

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 1812/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm. 10 de 19 de
setembre del 2003).
LEQ
Total
Demora mitjana
> 6 mesos
Espera mitjana
LEQ/1000 habitants

31 maig

30 juny

31 juliol

1903
107,56
440
96,47
14,03

1977
110,38
438
95,04
14,58

2016
114,36
438
96,81
14,86

Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Hospital de Son Llàtzer
Pressupost inicial

Pressupost final

Personal
Aprov.+trab.
sum i ser

31.703.656,33

29.986.590,91

22.604.585,56

19.989.801,07

Totals

54.308.241,89

49.976.391,98

Hospital de Can Misses
Pressupost inicial

Pressupost final

Capítol I
Capítol II
Capítol VI
Capítol VIII

16.269.440,00
7.517.910,00
0,00
0,00

21.451.846,29
8.738.950,61
1.068.103,36
2.268,00

Totals

23.787.350,00

31.261.168,26

T)
A la Pregunta RGE núm. 1813/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 10 de 19
de setembre del 2003).
Hospital Verge del Toro
LEQ
Total
Demora mitjana
> 6 mesos
Espera mitjana
LEQ/1000 habitants

31 maig

30 juny

31 juliol

935
75,59
55
108,11
11,96

1112
73,22
76
105,89
14,22

1095
76,35
64
103,68
14,01

Palma, 1 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Pressupost inicial

Pressupost final

Capítol I
Capítol II
Capítol VI
Capítol VIII

13.770.310,00
5.940.510,00
0,00
0,00

17.449.986,76
8.023.105,68
673.659,00
12.500,00

Totals

19.710.820,00

26.159.251,44

BOPIB núm. 18 - 7 de novembre del 2003
Els pressuposts inicials del HU Son Dureta, H Can Misses
i H Verge del Toro corresponen als posicionals per l'Insalud l'1
de gener del 2002 dins el període transitori de gestió.
Els corresponents a l'H Manacor i a l'H Son Llàtzer
corresponen als aprovats pels patronats a tals efectes.
Palma, 3 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials
al Projecte de llei RGE núm. 2903/03, de mesures tributàries
i administratives.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
5 de novembre del 2003, atès l'escrit RGE núm. 2922/03,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, conformement amb
l'establert a l'article 93 del Reglament de la cambra, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes parcials al projecte
de llei de referència (BOPIB núm. 16, de 30 d'octubre d'enguany)
fins al proper dia 25 de novembre d'enguany, a les 14,00 hores.
Així mateix, es recorda que el termini de presentació
d'esmenes a la totalitat a aquest projecte, finalitza dia 18 de
novembre d'enguany, a les 14,00 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 2867/03.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
5 de novembre del 2003, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3046/03, presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir, del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual solAlicita la
retirada de la pregunta de referència, relativa a normalitzadores
dels serveis centrals de l'Ib-salut, publicada al BOPIB núm. 17,
de 31 d'octubre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials
al Projecte de llei RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2004.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
5 de novembre del 2003, atès l'escrit RGE núm. 2921/03,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, conformement amb
l'establert a l'article 93 del Reglament de la cambra, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes parcials al projecte
de llei de referència (BOPIB núm. 16, de 30 d'octubre d'enguany)
fins al proper dia 25 de novembre d'enguany, a les 14,00 hores.
Així mateix, es recorda que el termini de presentació
d'esmenes a la totalitat a aquest projecte, finalitza dia 18 de
novembre d'enguany, a les 14,00 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
D)
Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de les
tramitacions dels projectes de llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2004
(RGE núm. 2902/03) i de mesures tributàries i administratives
(RGE núm. 2903/03).
Oïda la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears,
la Mesa, constituïda com a tal en la sessió d'aquesta, de dia 5
de novembre del 2003, acordà d'habilitar els dilluns i els
dissabtes als efectes de les tramitacions dels dos projectes de
llei de referència, publicats al BOPIB núm. 16, de 30 d'octubre
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 17.
- Pàg. 346 i 350. 3.10. Preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita. Apartat G)
On diu: RGE núm. 2793/03, ...
Ha de dir: RGE núm. 2794/03, ...
- Pàg. 346 i 351. 3.11. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant ple. Apartat B)

On diu: RGE núm. 2863/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Seguí i Pons, ...
Ha de dir: RGE núm. 2863/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, ...
- Pàg. 348 i 364. 3.15. Respostes del Govern a Preguntes.
Apartat V)
On diu: RGE núm. 1819/03, ...
Ha de dir: RGE núm. 1821/03, ...
- Pàg. 349 i 365. 3.17. Informació. Apartat A)
On diu: RGE núm. 2642/03, ...
Ha de dir: RGE núm. 2643/03,...
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