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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 de novembre del 2001, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 4242/01, de sistema de finançament
definitiu dels consells insulars.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa
de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 4 de desembre d'enguany, a les 14,00
hores.

Palma, a 13 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 26
d'octubre del 2001, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

23. Aprovació del Projecte de llei de sistema de
finançament definitiu dels consells insulars.

A proposta del conseller d'Hisenda i Pressuposts, el Consell
de Govern adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el text  del Projecte de llei de sistema de
finançament definitiu dels consells insulars.

Segon. Lliurar al Parlament de les Illes Balears l'esmentat
projecte de llei perquè el tranmiti".

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 26 d'octubre del 2001.

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

A)

Projecte de llei de sistema de finançament definitiu dels
consells insulars

Exposició de motius

I

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears regula, en els
articles 68 i 69, els  aspectes  bàsics del finançament dels  consells
insulars, i fa especial referència als principis que s’han de

respectar per tal de garantir l’exercici adequat de les
competències atribuïdes a aquests  ens, així com als  recursos de
què disposen per finançar-se.

Per la seva banda, l’anterior Llei 5/1989, de 13 d’abril, de
consells insulars, derogada per la Llei 8/2000, de 27 d’octubre,
preveia en l’article 39 que, transcorreguts quatre anys des de
l’entrada en vigor de la primera Llei d’atribució de
competències pròpies als  consells, i en el termini màxim d’un
any, una llei del Parlament havia d’aprovar el sistema de
finançament definitiu dels consells insulars, en substitució del
sistema de finançament provisional que s’hauria aplicat durant
l’anomenat període transitori. I que també es regularia per llei
del Parlament el Fons de Compensació Interinsular, que
s ’aplicaria en entrar en vigor el sistema de finançament
definitiu. 

El contingut d’aquest article es modificà amb posterioritat,
mitjançant la disposició addicional segona de la de la Llei
10/1995, de 20 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni, que prorrogà l’entrada en vigor
del sistema de finançament definitiu i del Fons de Compensació
Interinsular fins a l’1 de gener de l’any 2001. Posteriorment, la
Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, establí en la disposició
addicional tercera l’ajornament de l’aprovació del nou sistema
i del Fons de Compensació Interinsular fins a l’1 de gener de
l’exercici 2002.

II

La Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells  insulars regulava
amb cert detall l’establiment del sistema de finançament
provisional de les competències atribuïdes als  consells  insulars
durant el període transitori, però no la del període definitiu, i
reservava a l’article 39 en una llei del Parlament la regulació
d’aquesta matèria.

L’única directriu que la Llei 5/1989 marcà en aquest sentit
fou la de la necessitat que, amb l’aplicació del sistema definitiu,
els  consells  insulars poguessin disposar lliurement dels recursos
per finançar les competències transferides, de manera que el
volum de recursos a transferir a cada un dels consells insulars
tingués la consideració de transferència general incondicionada.

Tot i que l’article 52.2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
consells  insulars, que deroga l’anterior Llei 5/1989, de 13
d’abril, apunta en el mateix sentit, cal dir que no s’esperà a
l’entrada en vigor del sistema de finançament definitiu, per tal
que els recursos als consells s’establissin com a transferència
incondicionada. Així, mitjançant la disposició addicional segona
de la Llei 10/1995, de 20 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni, es modificà la Llei 5/1989, de
manera que, a partir d’aquell moment, el finançament que el
Govern de les Illes Balears garantia als  consells  deixava
d’aplicar-se a cada un dels  serveis  i funcions transferits, i es
vinculava a tot el seu conjunt. D’aquesta manera, els consells
insulars podien disposar d’aquests recursos de la manera que
considerassin més oportuna, sense cap tipus de vinculació a una
despesa concreta.

A l’hora d’establir el sistema de finançament definitiu dels
consells  insulars, s’ha de tenir en compte l’efecte que la dotació
complementària destinada als  consells  insulars prevista en la
disposició addicional vuitena de la Llei 11/1999, de 23 de
desembre, de pressuposts  generals  de la comunitat autònoma de
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les Illes Balears per a l’any 2000, té sobre la restricció financera
inicial del model. Així, tal com estableix l’esmentada
disposició, aquesta dotació entra a formar part de la massa
financera general amb el caràcter de finançament incondicionat,
i s’ha d’integrar a la restricció financera inicial de
l’especificació del model de finançament definitiu als consells
insulars.

Per la seva banda, d’acord amb els  precedents  normatius
esmentats, la present llei regula conjuntament el sistema de
finançament definitiu dels consells insulars i el Fons de
Compensació Interinsular, per tal que entrin en vigor de forma
paralAlela. Aquest Fons de Compensació Interinsular es crearà
amb la finalitat de corregir els  desequilibris  interinsulars i de fer
efectiu el principi de solidaritat.

III

La importància de la proposta del nou model de finançament
definitiu dels  consells  insulars rau, fonamentalment, en la base
metodològica que el sosté. Però també en el fet que la proposta
del nou model definitiu dels  consells insulars reforça i referma
tres principis  econòmics bàsics en qualsevol procés de
descentralització: el principi d’autonomia financera , el principi
de suficiència financera  i el principi de solidaritat.

Respecte al principi d’autonomia financera , cal assenyalar
que els consells insulars gaudiran d’una major o menor
autonomia financera pel costat de la despesa, en funció del
major o menor poder de decisió que tenguin sobre quin ha
d’ésser el volum global del seu pressupost de despesa i sobre de
quina manera s’ha de repartir aquesta despesa entre les diferents
competències que té assignades. Una certa autonomia per la
banda de la despesa la garanteix el fet de rebre recursos en
forma de subvenció general incondicionada. 

En aquest sentit, en el sistema de finançament recollit en
aquesta Llei tots els recursos que formen part del bloc de
transferències bàsiques queden integrats  en un sol fons, en un
únic sistema, que aclarirà i reforçarà el principi d’autonomia
financera reconegut per l’article 68 de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears.

El mateix article 68 de l’Estatut lliga el principi d’autonomia
amb el principi de suficiència financera , i estableix que “per al
desenvolupament i l’execució de les seves funcions i
competències, els consells insulars gaudiran d’autonomia
financera, la qual haurà de respectar el principi de suficiència
de recursos per garantir l’exercici adequat de les competències
pròpies”. També és un principi que recull de forma expres sa
l’article 52.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells
insulars.

Per tal de coadjuvar al compliment d’aquest principi, la regla
d’evolució temporal del nou model de finançament que es
proposa intenta assegurar que l’actualització del volum de
recursos que correspon a cada Consell Insular no suposi, en cap
cas, una pèrdua de massa financera en termes reals. En aquest
sentit, es proposa una regla d’evolució anual del volum total de
recursos, segons uns criteris  d’actualització objectius i coneguts
pels consells insulars, la qual cosa donarà estabilitat al model.
Les dues referències que conformen la garantia de suficiència
dinàmica són, per una banda, l’índex de preus al consum i, per
l’altra, la taxa de creixement del PIB nominal a preus de mercat.

Finalment, cal destacar el principi de solidaritat, que ha
d’actuar com un factor d’equilibri i correcció, de manera que la
distribució dels  recursos entre els  consells  insulars asseguri que
tots  ells puguin oferir un nivell similar de qualitat en la provisió
d’aquells  serveis la competència dels quals els ha estat
transferida, sempre que actuïn amb el mateix nivell d’eficiència
en la gestió dels serveis. 

La garantia de prestació d’un nivell estàndard de serveis  per
part dels  tres consells insulars ha de partir del punt que si les
necessitats de despesa d’algun Consell Insular per prestar un
determinat servei són més elevades que les necessitats de
despesa considerades “normals” o mitjanes, aquestes  majors
necessitats han de quedar recollides i reconegudes d’alguna
manera en la fórmula de repartiment de la massa financera
global entre els  tres consells insulars. Així doncs, és
s ummament important trobar una fórmula de distribució dels
recursos entre els  diferents consells  insulars que tengui en
compte les majors o menors necessitats  de despesa dels  consells
insulars a l’hora de dur a terme la prestació d’un determinat
servei.

La fórmula de repartiment del volum de recursos que
integren l’anomenat Fons Interinsular de Finançament de
Serveis  (FIFS) està basada precisament en el principi de
solidaritat, la qual està expressada, quantificada, en els índexs
correctors de necessitats  de despesa (i que integren alhora dos
subíndexs: l’índex d’usuaris  potencials i l’índex de
deseconomies d’escala). 

Així mateix, des del reconeixement de l’existència de
diferències quant a les necessitats  de despesa entre els  consells
insulars –derivades a vegades de factors incontrolables pels
mateixos consells– s’ha de destacar la resposta que dóna el
model a la doble insularitat que pateix el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, mitjançant el coeficient de doble
insularitat (CDI), que forma part de la construcció de l’índex de
deseconomies d’escala.

IV

Finalment, per tal de fer efectiu el principi de cooperació
que ha de regir en les relacions entre administracions públiques,
es preveu la creació del Consell Financer Interinsular, que serà
el fòrum per assegurar una adequada coordinació entre el
Govern de les Illes Balears i els consells insulars en el
desenvolupament del sistema de finançament regulat en aquesta
Llei.

Article 1. Objecte de la Llei i principis inspiradors.

1. Aquesta Llei té per objecte establir el sistema definitiu de
finançament dels  consells  insulars d’acord amb el que preveuen
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i la Llei 8/2000, de 27
d’octubre, de consells insulars.

2. El sistema definitiu es regirà pels principis d’autonomia,
suficiència i solidaritat.

Article 2 . Elements generals.

1. El sistema definitiu s’articula tècnicament en dos trams: el
Fons Interinsular de Finançament de Serveis  i el Fons de
Compensació Interinsular
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2. El Fons Interinsular de Finançament de Serveis s’articula
mitjançant una transferència corrent dels pressuposts  generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i dóna cobertura
a les matèries competencials homogènies assumides pels  tres
consells insulars, amb vigència el 31 de març de 2001, i que es
detallen a l’annex I d’aquesta Llei.

3. El Fons de Compensació Interinsular s’estableix mitjançant
una transferència de capital del pressupost general de la
comunitat de les Illes Balears.

Article 3. Fons Interinsular de Finançament de Serveis.

1. El Fons Interinsular de Finançament de Serveis té un import,
en pessetes  de l’any base 2000, de 25.676.432,55 euros
(4.272.198.907 pessetes) i es reparteix sobre la base de la
població corresponent al territori de cada Consell Insular,
corregida per un índex relatiu de necessitat de despesa, d’acord
amb l’expressió següent:

FIFS i  = FIFS t * (N i / SN i) * IN i         i= {1,2,3}

En què: 

FIFS t:  Fons Interinsular de Finançament de Serveis
corresponent als tres consells insulars
FIFS i: Fons Interinsular de Finançament de Serveis
corresponent al Consell Insular i
SN i: població total de dret de les Illes Balears
N i: població total de dret del Consell Insular i
IN i: índex relatiu de necessitat de despesa del Consell Insular
i

2. L’índex relatiu de necessitat de despesa es compon alhora de
dos subíndexs: per una banda, de l’índex d’usuaris  potencials  i,
per l’altra, de l’índex de deseconomies d’escala, calculats,
respectivament, per a cada un dels tres consells insulars.

3. L’índex d’usuaris potencials  per habitant pren com a element
de referència la desagregació de la despesa funcional dels
consells  insulars, representada per una graella de variables
socioeconòmiques, i assoleix la construcció següent: 

IUP = Σ j λ j * IUPi j  
IUPi j = Σ k wk ij * IUP k      j (categoria de despesa)= {1,..,10}
IUPk= [(Ki/Ni)/(Kt/Nt)]

En què: 

IUP: índex agregat d’usuaris potencials per habitant
IUPi j: índex d’usuaris potencials per habitant del Consell
Insular i, a la categoria j
IUPK =índex relatiu de la variable socioeconòmica K
K: variable socioeconòmica representativa de la categoria
concreta de despesa
Ki  = valor de la variable socioeconòmica K al territori del
Consell Insular i
Kt  = valor de la variable socioeconòmica K al territori de les
Illes Balears
Wk j: ponderació de la variable socioeconòmica k dins la
categoria de despesa j
 j : pes de la despesa j dins la despesa total pressupostària dels
consells insulars

4. L’índex de deseconomies d’escala preveu l’existència de
majors costs fixos en la provisió dels serveis públics vinculats

a les característiques geogràfiques de l’arxipèlag. I es
construeix de la manera següent:

IDE i = (1 – f) + f * (1 + CDI i) * {(1/3) / ( Ni / SNi)}
i={1,2,3}

En què:

IDE i: índex de deseconomies d’escala del Consell i
f: pes de la despesa fixa sobre el total de despesa dels  consells
insulars=0,30
CDI i: coeficient de doble insularitat que pren per valor 0,20,
en què i=Consell Insular d’Eivissa i Formentera 
N i: població de dret del Consell Insular i
ΣN i: població de dret del conjunt de les Illes Balears 

5. Les categories de despesa, les variables socioeconòmiques
representatives i les respectives ponderacions, expressades en
tant per cent, seran les següents:

Categories
de despesa

Ponde-
ració

Variables
representa-
tives de cada
categoria

Ponde-
ració

Admin.
general

22,1% Població
ampliada

100%

Seguretat i
protecció
civil

4,2% Població
ampliada
Superfície de
bosc

50%

50%

Serveis
socials

30,4% Població de dret
Població major
de 65 anys
Població menor
de 18 anys
Nombre
d'aturats

30%

30%

20%

20%

Cultura i
esports

19,7% Població
ampliada

100%

Habitatge i
urbanisme

4,8% Població
ampliada
Superfície

80%

20%

Medi
ambient

5,9% Població
ampliada
Superfície

80%
20%

Carreteres i
transports

4,9% Superfície 100%

Agricultura 4,1% Superfície de
cultiu

100%

Indústria 2,0% Ocupats
indústria

100%

Turisme 1,9% Ocupats turisme 100%

Total 100% Total -----
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6. El volum de recursos que correspon a cada un dels consells
insulars, com a resultat de l’aplicació del model assenyalat en
els apartats anteriors, i expressat en percentatge respecte a la
massa global que integra aquest Fons, és el següent:

Consell Insular de Mallorca:  62,53% 
Consell Insular de Menorca:  17,27% 
Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 20,20% 

7. El finançament derivat del model, en pessetes de l’any base
2000, per al tram corresponent al Fons Interinsular de
Finançament de Serveis-competències homogènies és el
següent:

Consell Insular de Mallorca: 16.055.643,82 euros
(2.671.434.345 pessetes)
Consell Insular de Menorca:  4.433.140,62 euros (737.612.535
pessetes)
Cons ell Insular d’Eivissa i Formentera: 5.187.648,16 euros
(863.152.027 pessetes)

8. El Fons Interinsular de Finançament de Serveis  corresponent
a cada Consell Insular té el caràcter de finançament
incondicionat per al conjunt de les matèries transferides als
consells insulars amb vigència el 31 de març de 2001.

9. A efectes d’aquest sistema, la població ampliada és el resultat
de sumar la població de dret i la població estacional ponderada
al cinquanta per cent.

Article 4. Fons de Compensació Interinsular.

1. El Fons de Compensació Interinsular té un import, en
pessetes  de l’any base 2000, de 11.018.128,71 euros
(1.833.262.364 pessetes), i es reparteix sobre la base de la
població de dret i la superfície corresponent al territori de cada
Consell Insular, d’acord amb l’expressió següent:

FCI i = FCI t * { [ (0,45) * (Ni/ΣNi) * IN i] + (0,55) * (Si/ΣSi)},
i={1,2,3}

En què:

FCI t: Fons de Compensació Interinsular corresponent als tres
consells insulars
FCI i: Fons de Compensació Interinsular corresponent al
Consell Insular i 
ΣN i: població total de dret de les Illes Balears
N i: població total de dret del Consell Insular i
IN i: índex relatiu de necessitat de despesa del Consell Insular
i
Si: superfície corresponent al territori insular i
Σ Si: superfície corresponent al territori de les Illes Balears

2. L’índex relatiu de necessitats de despesa de cada Consell
Insular serà calculat d’acord amb el procediment establert en
l’article anterior.

3. El volum de recursos que correspon a cada un dels consells
insulars, com a resultat de l’aplicació del model assenyalat en
els  apartats  anteriors, i expressat en percentatge respecte a la
massa global que integra aquest Fons, és el següent:

Consell Insular de Mallorca:  68,10% 
Consell Insular de Menorca:  15,60% 
Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 16,30% 

4. El finançament derivat del model, en pessetes de l’any base
2000, per al tram corresponent al Fons de Compensació
Interinsular és el següent:

Consell Insular de Mallorca:  7.503.760,09 euros
(1.248.520.627 pessetes)
Consell Insular de Menorca:  1.719.181,81 euros (286.047.784
pessetes)
Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 1.795.186,81 euros
(298.693.953 pessetes)

5. El Fons de Compensació Interinsular corresponent a cada un
dels  consells  insulars tindrà el caràcter de finançament
incondicionat tot i que s’haurà de destinar a operacions de
capital del seu pressupost de despesa.

6. La memòria que cada Consell Insular ha d’elaborar
anualment inclourà un capítol específic relatiu a l’aplicació
d’aquest Fons.

Article 5. Forma de pagament.

Els crèdits pressupostaris corresponents al Fons Insular de
Finançament de Serveis i al Fons de Compensació Interinsular
es faran efectius als consells insulars per dotzenes parts
mensuals.

Article 6. Regla d’evolució del sistema.

1. Les dotacions corresponents  al sistema de finançament
definitiu dels  consells  insulars establertes, en pessetes  de l’any
base 2000, en els  articles 3 i 4 d’aquesta Llei, s’actualitzaran
anualment, acumulativament, en cada llei de pressuposts
generals  de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord
amb la mitjana de la taxa de creixement de l’índex de preus al
consum i de la taxa de creixement del producte interior brut en
termes nominals. En qualsevol cas, aquest creixement no podrà
ésser inferior al de la taxa de creixement de l’índex de preus al
consum.

2. Les dades emprades seran les corresponents al total
d’Espanya i publicades per l’Institut Nacional d’Estadística
corresponents  al darrer exercici complert per al qual es disposi
de dades en el moment d’elaborar els  pressuposts  generals  de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Article 7. Durada i revisió.

1. Sense perjudici de l’establert a la disposició transitòria
segona de la present Llei, el sistema de finançament previst als
articles anteriors tindrà una duració quinquennal, període
després del qual es revisarà.

2. Durant el quinquenni tots  els  elements del sistema seran fixos
i iguals als determinats per a l’any base, o els seus eventuals
ajustaments posteriors, a excepció de la regla d’evolució que es
calcularà anualment d’acord amb el que assenyala l’article 6
d’aquesta Llei.

3. En el moment de la revisió del sistema s’haurà d’analitzar la
possible incidència que la incorporació de les noves
competències homogènies en el sistema pugui tenir sobre les
ponderacions de les categories de despesa, així com les
variables representatives de cada categoria de despesa, que
sostenen l’estructura metodològica del sistema.
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Article 8. Consell Financer Interinsular.

1. Per assegurar l’adequada coordinació entre el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars en l’aplicació del sistema de
finançament regulat en aquesta Llei, es crea el Consell Financer
Interinsular, com a òrgan consultiu i de deliberació, que estarà
constituït  per tres representants  del Govern de les Illes Balears
i un representant per cada un dels  consells  insulars de Mallorca,
Menorca i d’Eivissa i Formentera.

2. Mitjançant decret del Govern de les Illes Balears es regularà
el funcionament i les atribucions del Consell Financer
Interinsular.

Disposició addicional única. Competències específiques.

1. D’acord amb el disposat a les corresponents lleis d’atribució
de competències, així com a la Llei 11/1999, de 23 de desembre,
de pressuposts generals de la  comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2000, la dotació per les competències
específiques transferides als Consells Insulars de Menorca i
d’Eivissa i Formentera que figuren a l’annex II de la present
Llei, i que hagin entrat en vigor abans del 31 de desembre de
1999, queda fixada, en pessetes de l’any 2000, en les quanties
següents:

- Consell Insular de Menorca: 2.889.467,08 euros (480.766.869
pessetes)
- Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 2.985.576.80 euros
(496.774.820 pessetes)

2. Les dotacions corresponents a les matèries a les que fa
referència l’apartat anterior, es podran integrar i consolidar a
efectes pressupostaris  dins el Fons Interinsular de Finançament
de Serveis.

Disposició transitòria primera. Actualització en el primer
exercici de vigència de la Llei.

Durant el primer exercici de vigència d’aquesta Llei es farà
una actualització de les quantitats establertes en els  articles 3 i
4 d’aquesta Llei d’acord amb la mitjana de la taxa de
creixement de l’índex de preus al consum i de la taxa de
creixement del producte interior brut en termes nominals
corresponents  a l'exercici immediatament anterior, segons el que
estableix l'article 6 anterior.

Disposició transitòria segona. Revisió excepcional.

Amb caràcter excepcional, i per tal de reajustar les variables
que conformen el sistema de finançament definitiu dels  consells
insulars, la revisió d’aquest serà anual durant els  tres primers
anys comptats des de l’entrada en vigor aquesta Llei. 

Disposició transitòria tercera. Finançament de les
competències assumides pels consells insulars amb
posterioritat a l’1 d’abril de 2001 i abans de la propera
revisió del sistema de finançament.

1. El finançament dels  nous traspassos de competències que es
produeixin entre l’1 d’abril de 2001 i la propera revisió del
sistema es finançaran de forma transitòria mitjançant
transferències específiques que es consignaran a les
corresponents  lleis  de pressuposts  generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. El finançament transitori que haurà d’assegurar-se serà igual
al cost efectiu dels  serveis  corresponents, atenent tant als  costs
directes com als indirectes, així com a les despeses d’inversió
que corresponguin i tindrà, en qualsevol cas, el caràcter de
finançament incondicionat.

3. El finançament dels  nous traspassos competencials
evolucionarà segons el que disposin les corresponents lleis
d’atribució competencial. 

4. El finançament d’aquests  nous traspassos competencials
homogenis s’integrarà en el Fons Interinsular de Finançament
de Serveis en la propera revisió del sistema.

Disposició final primera.

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, amb
audiència prèvia dels  consells  insulars, dicti les disposicions
necessàries per al desenvolupament d’aquesta llei.

Disposició final segona.

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

Palma, a 26 d'octubre del 2001.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

ANNEX I  
(A la relació següent s'esmenta la matèria i la normativa de
referència)

Urbanisme i habitabilitat:

-Llei 9/1990, de 29 de juny, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat.

-Llei 15/1990, de 29 de novembre, d ‘addició d’una
disposició addicional a la Llei 9/1990.

Règim local:

-Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria de règim local.

Informació turística:

-Llei 9/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria d’informació turística.

Serveis socials i assistència social:

-Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de
competències als  consells  insulars en matèria de serveis  socials
i assistència social.

Inspecció tècnica de vehicles:

-Llei 13/1993, de 20 de desembre, d’atribució de
competències als  consells  insulars en matèria d’inspecció
tècnica de vehicles.
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Patrimoni històric, promoció sociocultural, animació
sociocultural, dipòsit legal de llibres i d'esports:

-Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de
competències als  consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de
dipòsit legal de llibres i d’esports.

Activitats classificades i parcs aquàtics:

-Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als
consells  insulars en matèria d’activitats classificades i parcs
aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i
sancions.

Tutela, acolliment i adopció de menors:

-Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de
competències als  consells insulars en matèria de tutela,
acolliment i adopció de menors.

Ordenació del territori:

-Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’ordenació del territori.

ANNEX II  
(A la relació següent s'esmenta la matèria i la normativa de
referència)

Ordenació turística:

-Llei 3/1996, de 29 de novembre, d’atribució de
competències als  consells  insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera en matèria d’ordenació turística.

Transport per carretera:

-Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de
competències als  consells  insulars de Menorca, d’Eivissa i
Formentera en matèria de transports per carretera.

Espectacles públics i activitats recreatives:

-Llei 7/1999, de 8 d’abril, d’atribució de competències als
consells  insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en
matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.

Agricultura, ramaderia, pesca i artesania:

-Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als
consells  insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en
matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4391/01, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversions a Son Dureta. (Mesa de 14 de novembre del
2001).

RGE núm. 4392/01, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a salut mental. (Mesa de 14 de novembre del 2001).

RGE núm. 4393/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de
salut acabats. (Mesa de 14 de novembre del 2001).

RGE núm. 4394/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hospital
d'Inca. (Mesa de 14 de novembre del 2001).

RGE núm. 4395/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
palAliar l'efecte de la plaga de tomicus i el risc d'incendis.
(Mesa de 14 de novembre del 2001).

RGE núm. 4396/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acte de
protesta de la Conselleria de Medi Ambient en contra de la
Cimera de Formentor. (Mesa de 14 de novembre del 2001).

RGE núm. 4397/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
internes per tal que els fets succeïts a Formentor no es tornin
a produir. (Mesa de 14 de novembre del 2001).

RGE núm. 4398/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió de
la consellera de Medi Ambient. (Mesa de 14 de novembre del
2001).

RGE núm. 4399/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crisi de
l'empresa Perlas Majorica. (Mesa de 14 de novembre del
2001).

RGE núm. 4400/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a importància
de dessalar aigua per als ciutadans de Santa Eulàlia d'Eivissa.
(Mesa de 14 de novembre del 2001).

RGE núm. 4401/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gots d'aigua
dessalada per la dessaladora de la depuradora de Santa
Eulàlia d'Eivissa. (Mesa de 14 de novembre del 2001).

RGE núm. 4402/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Ma
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
urgències ateses pels metges psiquiatres a la sala d'urgències
de l'Hospital Psiquiàtric. (Mesa de 14 de novembre del 2001).

RGE núm. 4403/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Ma
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes de la Conselleria de Sanitat en relació amb l'Hospital
General i l'Hospital Joan March. (Mesa de 14 de novembre del
2001).

RGE núm. 4404/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solució al
problema de l'edar de Sant Miquel. (Mesa de 14 de novembre
del 2001).

Palma, a 14 de novembre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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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 a la consellera de Sanitat i Consum  la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A què es deu l'enorme retard de les inversions a l'Hospital de
Son Dureta?

Palma, a 14 de novembre del 2001.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Sanitat i Consum  la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins mecanismes tècnics, professionals, de gestió i també
polítics, utilitza la Sra. Consellera per tal de fer el canvi en la
salut mental de les Illes Balears cap al model comunitari?

Palma, a 14 de novembre del 2001.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Sanitat i Consum  la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quants centres de salut ha acabat en dos anys de govern la
Conselleria de Sanitat dels 26 signats?

Palma, a 14 de novembre del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Sanitat i Consum  la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina és la situació real dels  tràmits a seguir pel fu tur
Hospital d'Inca?

Palma, a 14 de novembre del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa la gran quantitat de pins que han caigut arran de la
tempesta dels  passats  dies 10 i 11 de novembre, quines mesures
pensa prendre la Conselleria de Medi Ambient per tal de palAliar
el greu perill que suposa la plaga de tomicus i també el risc
d'incendis?

Palma, a 13 de novembre del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Molt Hble. Sr. President del Govern de les
Illes Balears la presència de la consellera de Medi Ambient a
l'acte de protesta en contra de la Cimera de Formentor?

Palma, a 13 de novembre del 2001.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Molt Hble. Sr. President del Govern emprendre
algun tipus de mesura interna per tal que fets com ara que la
consellera de Medi Ambient participi en la protesta contra una
cimera a la qual vostè dóna suport  no tornin a succeir de cara al
futur?

Palma, a 13 de novembre del 2001.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la consellera de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears presentar la seva dimissió com a tal, després de la
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intervenció del Sr. Buades en el recent debat sobre l'orientació
política general de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'opinió del Govern de les Illes Balears sobre la
crisi que pateix l'empresa Perlas Majorica?

Palma, a 13 de novembre del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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.

Creu la Sra. Consellera de Medi Ambient que és més
important dessalar aigües residuals  per al rec del camp  de Santa
Eulàlia que dessalar aigua per al consum dels ciutadans del
mateix entorn?

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El dia de la inauguració de la dessaladora de les aigües
residuals de la depuradora de Santa Eulàlia d'Eivissa, es varen
dessalar uns quants gots d'aigua, des de llavors, quants gots més
s'han dessalat?

Palma, a 24 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Bonet.

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.

Quantes urgències ateses  per metges psiquiatres s'han
realitzat a la sala d'urgències de l'Hospital Psiquiàtric amb
anterioritat al 6 de novembre?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

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

Quin projecte té la Conselleria de Sanitat per a l'Hospital
General i per a l'Hospital Joan March?

Palma, a 29 d'octubre del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

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.

Quan pensa solucionar la consellera de Medi Ambient els
problemes de l'edar de Sant Miquel d'Eivissa?

Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 3663/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margarita Capó i Abrines, relativa a  Pla
integral d'atenció a la immigració de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 110 d'11 d'octubre del 2001).

El Pla integral d'atenció a la immigració de les Illes Balears
fou aprovat pel Govern el mes de setembre del 2000. El seu
període d'implementació i vigència és del 2001 al 2004.

Encara que el Pla no recull de forma explícita fases
diferenciades per a la seva execució, es pot considerar que l'any
transcorregut ha estat el de la seva fase inicial. En aquest sentit,
s'han posat en funcionament diversos serveis nous o s'ha
procedit a l'extensió de serveis  ja existents, com ara el servei de
mediació per habitatges de lloguer, la generalització de les
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oficines d'informació i orientació per a immigrants arreu de les
Illes, l'increment de les places d'acollida per a nouvinguts, els
serveis d'orientació laboral, l'increment dels mediadors escola-
família-comunitat, la realització de cursos de formació per a
personal sanitari, l'atenció sanitària per a immigrants sense
recursos i sense papers, etc., així com la posada en
funcionament de serveis  no contemplats al Pla com les oficines
d 'informació i de registre de solAlicituds gestionades per les
conselleries de Benes tar Social i de Treball i Formació amb
motiu del procés de legalització per motius d'arrelament.

Dins l'apartat de seguiment i avaluació, el Pla preveu la
creació de la Comissió autonòmica interdepartamental, formada
per les distintes conselleries implicades en la implementació del
Pla. Així, des de la Conselleria de Benestar Social es treballa en
la recollida i l'actualització de les dades referents a les
actuacions realitzades i els  indicadors dels  objectius. És previst
que abans que acabi l'any es faci una reunió de la Comissió
interdepartamental per disposar d'un informe contractat del grau
d'execució del Pla integral d'atenció a la immigració.

Palma, 5 de novembre del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3664/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margarita Capó i Abrines, relativa a
depuradora de Lloseta. (BOPIB núm. 110 d'11 d'octubre del
2001).

La depuradora de Lloseta disposa d'un tractament secundari
que compleix els requisits exigits per la normativa actual.

Per millorar el seu funcionament, l'Ibasan ha instalAlat una
centrifugadora per assecar els  fangs amb un import de
26.650.000 pessetes (inclòs l'IVA).

En cas d'aprovar-se l'ús de l'aigua depurada per a
aprofitament  urbà es procedirà a millorar el tractament,
redactant un projecte de nou tractament terciari de les aigües
depurades i posterior adjudicació de les obres.

També estan adjudicades dues obres de millores, la
substitució dels  difusors i els  seus accessoris, bombes i
automatismes diversos, per un import de 15.021.157 pessetes
(inclòs l'IVA), i la substitució dels  tamissos d'arribada d'aigua
bruta, per un import de 8.333.333 pessetes (inclòs l'IVA).

Palma, 6 de novembre del 2001.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3665/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margarita Capó i Abrines, relativa a  fase
terciària de la depuradora de Lloseta. (BOPIB núm. 110 d'11
d'octubre del 2001).

L'Ajuntament de Lloseta ens ha solAlicitat la instalAlació d'un
tractament terciari per a la depuradora de Lloseta.

L'actual normativa de tractament d'aigües residuals no
exigeix un tractament d'aquest tipus per a una població com
Lloseta, el tractament actual és suficient per complir-la.

No obstant això, per poder reutilitzar les aigües depurades,
cosa de gran interès per a la nostra comunitat, aquestes
necessiten tractament terciari.

L'Ibasan ha solAlicitat a l'Ajuntament de Lloseta un informe
de l'ús que pensen fer de l'aigua, del qual n'adjuntam una còpia.

Quan ens arribi l'informe, la gerència de l'Ibasan proposarà
al Consell d'Administració, mitjançant informe motivat, les
mesures adients per a l'ús proposat.

Palma, 5 de novembre del 2001.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

La còpia a què fa referència la resposta, queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament de les
Illes Balears, a disposició dels senyors diputats i de les
senyores diputades.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 3734/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
prestacions de servei contractades per la Conselleria de
Sanitat. (BOPIB núm. 110 d'11 d'octubre del 2001).

Els serveis contractats per la Conselleria de Sanitat durant
els  anys 2000 i 2001 són els  que es relacionen a continuació
(s'esmenta el motiu del contracte, l'empresa, l'import i la data):

Any 2000:
* Neteja dependències. Limpiezas Initial, SA. 10.722.376
pessetes. 11 de febrer del 2000.
* Seguretat dependències. Transportes Blindados, SA.
8.239.089 pessetes. 24 de gener del 2000.

Any 2001:
* Neteja dependències. Limpiezas e interiorismo Aeronautic,
SA. 12.337.073 pessetes. 6 de febrer del 2001.
* Vigilància dependències. Transportes Blindados, SA.
12.667.848 pessetes. 15 de febrer del 2001.
* Sistema informàtic càncer de mama. S.M. 2 Balears, SA.
9.585.000 pessetes. 30 de gener del 2001.

Palma, 26 d'octubre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 3735/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractes d'obra i serveis realitzats per Gesma. (BOPIB núm.
110 d'11 d'octubre del 2001).

A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 3738/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
actuacions per prevenir malalties cardiovasculars. (BOPIB
núm. 110 d'11 d'octubre del 2001).

Les activitats preventives de les quals existeix evidència
científica prou avalada en el camp de les malalties
cardiovasculars són les següents: control de la
hipercolesterlolèmia, control de la tensió arterial, prevenció del
tabaquisme, control de malalts diabètics, control de l'obesitat i
promoció de l'exercici físic.

Les recomanacions de les societats científiques aconsellen
integrar aquestes  activitats preventives de forma oportunista en
els contactes de la població amb el sistema de salut. En aquest
sentit, es té coneixement de l'existència del Programa de
prevenció pels  factors de risc cardiovasculars, implantat a
l'atenció primària a partir de l'any 1989, i que incideix sobre la
majoria d'aquests factors. Com és sabut, la implantació de la
reforma de l'atenció primària d'ençà del 1985, ha fet que el
personal dependent de la conselleria (92 metges i 67 infermeres)
participi indistintament de les activitats preventives i
assistencials dels centres.

A més, seguint els  objectius que s'han presentat en les
diverses compareixences a la Cambra, i seguint l'objectiu de
treballar en l'adaptació i millora del Pla de salut, la Conselelria
de Sanitat i Consum ha iniciat una sèrie d'iniciatives per tenir
més informació sobre les malalties cardiovasculars a les nostres
illes, i posteriorment plantejar actuacions i plans específics
sobre les malalties i els  factors de risc cardiovasculars a les
nostres illes.

Actuacions desenvolupades:

* Signatura d'un conveni amb la Societat Balear de Medicina
Familiar i Comunitària i la Societat Balear de Medicina
General, per desenvolupar l'estudi Prevalença poblacional de
factors de risc cardiovasculars (CORSAIB) , que també té el
suport  de l'Associació Balear d'Infermeria Comunitària, de
l'Insalud i de Sa Nostra. Aquest estudi s'ha fet a 2.000 ciutadans
de les Balears a través d'un qüestionari, examen físic i analítica.
Actualment es troba en fase d'explotació de dades i constitueix
un estudi pioner a Espanya. Els seus resultats ens facilitaran la
planificació de recursos i els  objectius que haurane plantejar-se
l'Insalud i el Serbasa en relació amb la prevenció dels  factors de
risc cardiovascular.

* Propera signatura d'un conveni que nexi del primer per poder
efectuar l'estudi genètic de les persones que donaren el
consentiment informat de l'estudi CORSAIB i que ens permetrà
relacionar i conèixer la genètica de les persones amb factors de
risc cardiovascular.

* ColAlaboració amb l'estudi Iberia. És un estudi multicèntric
amb participació de diverses comunitats autònomes i que vol
estudiar la incidència d'infart agut de miocardi a la nostra
comunitat i les seves variables relacionades.

* Finalment, és a punt d'aprovar-se el primer pla sobre el
tabaquisme a les Illes Balears (2001-2006), que a més de
recollir una important informació epidemiològica, es planteja
una sèrie d'objectius com són disminuir la prevalença del
tabaquisme, afavorir que les institucions púb liques de la

comunitat autònoma reconeguin formalment el seu compromís
d'ajut ferm a vèncer l'hàbit tabaquic, garantir l'atenció sanitària
dels  fumadors i que puguin ser tractats de la manera més
adequada i reforçar totes  les iniciatives que promoguin la
deshabituació  tabàquica. Hi haurà quatre programes específics:

- Programa per a la deshabituació de sanitaris.
- Programa per a la captació i deshabituació de fumadors per

a la població general.
- Programa per allunyar l'hàbit tabàquic dels joves.
- Programa d'espais sense fum.

* En relació al control sobre l'epidèmia del tabaquisme i la
celebració del Dia Mundial sense fum, es donà suport a les
activitats de l'Associació Espanyola contra el Càncer, a la
Setmana sense fum, i es colAlaborà en la declaració institucional
del Parlament de les Illes Balears com a institució sense fum.

* Dins l'Enquesta de Salut de les Illes Balears estan incloses
preguntes  relacionades amb els  estils  de vida relacionats amb les
malalties cardiovasculars.

Palma, 1 31 d'octubre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3736/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
actuacions per prevenir el càncer. (BOPIB núm. 110 d'11
d'octubre del 2001).

És convenient recordar que les recomanacions de l'OMS i de
la SESPAS, posen l'accent en la integració de les activitats
preventives, en l'activitat assistencial, molt especialment quan
es tracta de l'atenció primària amb la qual contacten la majoria
de ciutadans. Excepte per algun screening específic no
existeixen evidències que recomanin fer programes de
prevenció poblacionals.

En aquest sentit, a la nostra comunitat es desenvolupen des
dels primers anys noranta als centres de salut, els  denominats
programes d'activitats preventives o PAPSS, que inclouen
accions com el diagnòstic precoç del càncer de cèrvix, el càncer
d'endometri i l'atenció a problemes associats al càncer com el
tabaquisme i l'alcoholisme.

La Conselleria manté, a més, per mitjà d'un conveni de 24
milions anuals, el Registre de càncer de les Illes Balears, que
permet disposar d'una de les millors fonts d'informació sobre
càncer d'Europa i poder realitzar estudis  sobre els  factors de risc
als quals estan exposats els ciutadans de Balears.

L'any 2001, la Conselleria de Sanitat ha elaborat el primer
Pla de lluita contra el tabaquisme, que com és sabut és el factor
de risc conegut i evitable més important en l'etiologia del
càncer,en especial el de pulmó, laringe i faringe.

Quant al Programa de prevenció del càncer de mama, ha
desenvolupat l'activitat següent:
* Mamografia, prèvia citació de les dones > 50 anys.
* Senmsibilització a través de mitjans de comunicació per a
millora de la captació.
* Xerrades dirigides a la població.
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* Seminari de formació dirigit als professionals  que participen
en el programa.
* Edició del manual del Programa de detecció precoç de càncer
de mama.

La Conselleria ha colAlaborat en campanyes de
sensibilització promogudes des de l'AECC i el ColAlegi
d'Apotecaris, en relació amb la prevenció dels  càncers de pulmó
i de mama.

Palma, 31 d'octubre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 3739/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
actuacions per prevenir el càncer de mama. (BOPIB núm. 110
d'11 d'octubre del 2001).

Les actuacions desenvolupades  per la Conselleria de Sanitat
del Govern de les Illes Balears dins el Programa de prevenció
de càncer de mama, durant l'any 2001 (fins al 30 de setembre
del 2001) han estat:

Activitats preventivoassistencials:

* Dones citades, 13.267, de les quals  8.231 corresponen a dones
citades per primera vegada pel programa, i 5.036 corresponen
a les dones  que, passats 2 anys de la primera explotació feta pel
programa, se les cita per a una segona revisió.
* Dones que han anat a fer-se l'exploració corresponent
(mamografia), 9.353 (70,4% de les citades).
* Mamografies positives, 187 b(2%).

Les 187 dones es trameteren a la unitat de diagnòctid per
realitzar proves complementàries i destacar les que realment
tenen lesió cancerígena de les que no.

Altres activitats:
* Disseny i desenvolupament d'una nova aplicació informativa
per al programa.

Palma, 31 d'octubre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3740/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
actuacions pre prevenir el càncer de mama. (BOPIB núm. 110
d'11 d'octubre del 2001).

Les actuacions desenvolupades  per la Conselleria de Sanitat
del Govern de les Illes Balears dins el Programa de prevenció
de càncer de mama, durant l'any 2000, han estat:

Activitats preventivoassistencials:
Dones citades: 20.003
Dones que han acudit a fer-se l'exploració dins el programa:
12.303
Mamografies positives: 587

Les 587 dones  es trameteren a la unitat de diagnòstic per
realitzar proves complementàries i destacar les que realment
tenen lesió cancerígena de les que no.

Activitat dirigida a professionals sanitaris del programa:
* Desenvolupament del 1r seminari de formació del programa
de detecció precoç de càncer de mama a les Balears: maneig de
les lesions no palpables de mana (març-maig 2000).

Activitats de difusió:
* Edició del manual del Programa de detecció precoç del càncer
de mama. Octubre 2000.
* Conferències de sensibilització en les poblacions que es
programes per a estudi.
* Articles de premsa.
* Participació en programes de televisió dedicats a la salut.

Palma, 31 d'octubre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3743/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a aportació de la
Conselleria de Medi Ambient al festival Sony Rock de Felanitx.
(BOPIB núm. 110 d'11 d'octubre del 2001).

Per part de l'Ajuntament de Felanitx, de la Regidoria de
Cultura, se solAlicità verbalment la colAlaboració de la
Conselleria de Medi Ambient de manera que s'aportàs l'aula
mòbil de la Direcció General de Mobilitat i Educació
Ambiental, i una taula informativa per fer la difusió relativa als
espais  naturals existents i en procés de declaració. Cal recordar
que en el lema del concert, Per la nostra cultura, els espais
naturals i la justícia social, es reivindicaven els  espais  naturals
per la qual cosa es considerà adequat el suport de la iniciativa.

Per motius d'incidències en el personal que depèn de la
Conselleria de Medi Ambient, l'assistència de l'aula mòbil i la
instalAlació d'una taula informativa no fou possible per la qual
cosa posteriorment no se n'ha derivat un acord formal amb
l'Ajuntament, ara bé resta pendent d'avaluar amb el mateix
ajuntament si es produïren despeses  derivades de la no
assistència de l'aula mòbil i dels monitors.

Palma, 5 de novembre del 2001.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació
A)

Proposta al Ple de la Cambra de tramitació directa i
lectura única per al Projecte de llei de creació del colAlegi
professional de pedagogs i  pedagogues de les Illes Balears
(RGE núm. 3552/01).

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sengles sessions de dia 14 de novembre del 2001,
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acordaren, conformement amb l'article 140 del Reglament de
la Cambra, de proposar al Ple del Parlament que el projecte
de llei de referència, publicat al BOPIB núm. 109, de 5
d'octubre del 2001, sigui tramitat pel procediment de
tramitació directa i lectura única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Composició del Comitè de Salut del Parlament de les Illes

Balears.

El Comitè de Salut del Parlament de les Illes Balears serà
integrat pels membres següents:

Vocals representants per part de l'empresa:

Titular: Molt Hble. Sr. Maximilià Morales i Gómez, president
del Parlament.
Suplent: Hble. Sra. Francisca Bennàssar i Tous, vicepresidenta
segona del Parlament.

Titular: Sr. Joan Ferrer i Cánaves, oficial major del
Parlament.
Suplent: Sr. Francesc Jiménez i Bestard, cap de Recursos
Humans.

Titular: Sr. Miquel Àngel Ortolá i Castaño, cap de secció
d'Infraestructures i instalAlacions.
Suplent: Sr. Joan Carles Mas i Cladera, administració de la
secció esmentada.

Titular: Sr. Jaume Cerdá i Bibiloni, cap de secció de
Tresoreria.
Suplent: Sr. Joan Mas i  Sureda, cap de secció de Pressuposts
i Comptabilitat.

Vocals representants dels treballadors:

Jaume Albertí i Albertí.
Bartomeu Munar i Pascual.
Rut Serra i Roibal.
Gabriel Tous i Bauzá.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de novembre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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