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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 17 de setembre, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 1833/03, de creació del Col Alegi Oficial
d'Enginyers en Informàtica de les Illes Balears.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 7 d'octubre d'enguany, a les
14,00 hores.
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa Estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió ordinària de
dia 5 de setembre del 2003 , adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

16. Aprovació del Projecte de llei de creació del Col A legi
Oficial d'Enginyers en Informàtica de les Illes Balears.
El Consell de Govern, a proposta de la consellera de
Presidència i Esports, adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de creació del ColAlegi
Oficial d'Enginyers en Informàtica de les Illes Balears.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el Projecte de llei de
creació del ColAlegi Oficial d'Enginyers en Informàtica de les
Illes Balears.".
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 5 de setembre del
2003.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ DEL COLA LEGI
OFICIAL D’ENGINYERS EN INFORMÀTICA
DE LES ILLES BALEARS
L’article 11.15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
-d'acord amb la redacció que li dóna la Llei orgànica 3/1999, de
8 de gener- disposa que corresponen a la comunitat autònoma
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de les Illes Balears les competències de desplegament legislatiu
i d’execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals, i que
s'han d'exercir dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.
Per desplegar aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de
14 de desembre, de colAlegis professionals de les Illes Balears.
D'acord amb l’article 3 d’aquesta Llei, la creació de colAlegis
professionals s'ha de fer per llei i la proposta de la iniciativa
legislativa la poden instar la majoria dels professionals
interessats. Aquesta iniciativa l’ha feta l’Associació de Doctors,
Llicenciats i Enginyers en Informàtica de les Illes Balears.
La disciplina acadèmica d’informàtica, configurada avui en
dia com a carrera universitària de grau superior, va néixer amb
la creació de l’Institut d’Informàtica de Madrid mitjançant el
Decret 554/1969, de 29 de març, i dependent del Ministeri
d’Educació i Ciència. La professió d’enginyer en informàtica
s’ha consolidat com una professió independent des de
l’aprovació del Decret 327/1976, de 26 de febrer, que va establir
que l’ensenyament de la informàtica es desenvoluparia
mitjançant l’educació universitària i la formació professional,
dues vies alternatives que els futurs professionals podrien triar
per adquirir els coneixements acadèmics bàsics.
El Reial decret 1286/1993, de 30 de juliol, autoritza que
s’implanti a la Universitat de les Illes Balears l’ensenyament
corresponent a l’obtenció del títol d’enginyer en informàtica, el
pla d’estudis del qual es va publicar mitjançant la Resolució de
29 d’octubre de 1993 de la Universitat de les Illes Balears.
L’exercici de la professió dels enginyers en informàtica
comporta una deontologia implícita en la mesura que les seves
actuacions poden envair drets dels ciutadans que són
protegibles. Així doncs, es considera oportú inecessari crear un
colAlegi professional que integri els professionals que, amb la
titulació suficient, desenvolupin les funcions d’enginyer en
informàtica i dotar aquest colAlectiu amb l’organització
necessària per defensar-ne els interessos professionals i generals
a l’àmbit de les Illes Balears d’acord amb l’articulat següent:
Article 1
1. Es crea el ColAlegi Oficial d’Enginyers en Informàtica de les
Illes Balears com una corporació de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat per acomplir les seves finalitats.
2. L'estructura interna i el funcionament han de ser democràtics
i s'ha de regir, en les seves actuacions, per la normativa bàsica
estatal en matèria de colAlegis professionals, per la normativa
autonòmica que la despleguilegalment o reglamentàriament, per
aquesta Llei de creació,pels seus propis Estatuts, per la resta de
normativa interna i per tota la que li sigui aplicable generalment
o subsidiàriament.
Article 2
El ColAlegi Oficial d’Enginyers en Informàtica de les Illes
Balears agrupa els que tenen la titulació universitària de
llicenciat en informàtica o d’enginyer en informàtica.
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Article 3
L’àmbit territorial del ColAlegi és el de les Illes Balears.
Article 4
Per exercir la professió d’enginyer en informàtica a les Illes
Balears és requisit incorporar-se al ColAlegi Oficial d’Enginyers
en Informàtica de les Illes Balears, sense perjudici del que
disposi la legislació bàsica estatal.
Disposició transitòria primera
La Comissió Gestora encarregada de tramitar la constitució
d’aquest ColAlegi, en el termini de sis mesos comptadors des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha d’aprovar uns estatuts
provisionals del ColAlegi que regulin:
a) Els requisits per adquirir la condició de colAlegiat, que ha
de permetre participar en l'Assemblea Constituent del
ColAlegi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’Assemblea Constituent,que s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major difusió de
les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 de setembre, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 1834/03, de creació del Col Alegi Oficial
d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Gen erals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 7 d'octubre d'enguany, a les
14,00 hores.
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
Maria Rosa Estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears
CERTIFICA

Disposició transitòria segona

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió ordinària de
dia 5 de setembre del 2003 , adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

L’Assemblea Constituent té l’obligació d’:
a) Aprovar la gestió dels responsables de la Comissió
Gestora indicada en la disposició anterior, si escau.
b) Aprovar els estatuts definitius del ColAlegi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans colAlegiats.
Disposició transitòria tercera
Una vegada aprovats els estatuts definitius, s'han de trametre
-juntament amb el certificat de l’acta de l’Assemblea
Constituent-a l’òrgan competent de l'Administració autonòmica
de les Illes Balears a l’efecte que se'n pronunciï sobre la legalitat
i n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició transitòria quarta
El ColAlegi Oficial d’Enginyers en Informàtica de les Illes
Balears obté la capacitat plena d’obrar des de la constitució dels
seus òrgans de govern.

17. Aprovació del Projecte de llei de creació del Col A legi
Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes
Balears.
El Consell de Govern, a proposta de la consellera de
Presidència i Esports, adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de creació del ColAlegi
Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el Projecte de llei de
creació del ColAlegi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica
de les Illes Balears.".
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 5 de setembre del
2003.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

Disposició final
Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 5 de setembre de 2003.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
El president:
Jaume Matas i Palou.

B)
PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ DEL COLA LEGI
OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS EN
INFORMÀTICA
DE LES ILLES BALEARS
L’article 11.15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
-d'acord amb la redacció que li dóna la Llei orgànica 3/1999, de
8 de gener- disposa que corresponen a la comunitat autònoma
de les Illes Balears les competències de desplegament legislatiu
i d’execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals, i que
s'han d'exercir dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.
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Per desplegar aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de
14 de desembre, de colAlegis professionals de les Illes Balears.
D'acord amb l’article 3 d’aquesta Llei, la creació de colAlegis
professionals s'ha de fer per llei i la proposta de la iniciativa
legislativa la poden instar la majoria dels professionals
interessats.Aquesta iniciativa l’ha feta l’Associació de Doctors,
Llicenciats i Enginyers en Informàtica (ALI) a les Illes Balears.
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són protegibles. Així doncs, es considera oportú i necessari
crear un colAlegi professional que integri els professionals que,
amb la titulació suficient,desenvolupin les funcions d’enginyer
tècnic en informàtica idotar aquest colAlectiu amb l’organització
necessària per defensar-ne els interessos professionals i generals
a l’àmbit de les Illes Balears d’acord amb l’articulat següent:
Article 1

La disciplina acadèmica d’informàtica, configurada avui en
dia com a carrera universitària de grau superior, va néixer amb
la creació de l’Institut d’Informàtica de Madrid mitjançant el
Decret 554/1969, de 29 de març, i dependent del Ministeri
d’Educació i Ciència. El Decret 327/1976, de 26 de febrer, va
establir que l’ensenyament de la informàtica es desenvoluparia
mitjançant l’educació universitària i la formació professional,
dues vies alternatives que els futurs professionals podrien triar
per adquirir els coneixe ments acadèmics bàsics. Els alumnes
que superassin els estudis universitaris del primer cicle
obtindrien el títol oficial de diplomat en informàtica, amb
validesa a tot el territori estatal i que els facultaria per exercir la
professió i gaudir dels drets que a cada grau atorguin les
disposicions legals vigents.

1. Es crea el ColAlegi Oficial d’Enginyers Tècnics en
Informàtica de les Illes Balears com una corporació de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per
acomplir les seves finalitats.
2. L'estructura interna i el funcionament han de ser democràtics
i s'ha de regir, en les seves actuacions, per la normativa bàsica
estatal en matèria de colAlegis professionals, per la normativa
autonòmica que la despleguilegalment o reglamentàriament,per
aquesta Llei de creació, pels seus propis Estatuts, per la resta de
normativa interna i per tota la que li sigui aplicable generalment
o subsidiàriament.
Article 2

Així, de mica en mica es varen crear diferents facultats
d’informàtica a distintes universitats espanyoles fins que el
Reial decret 1855/1985, de 9 d’octubre, transformà l’Escola
Universitària d’Estudis Empresarials de la Universitat de les
Illes Balears en l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials
i d’Informàtica i se l’autoritzà perquè organitzàs els
ensenyaments per obtenir el títol de diplomat en informàtica,
homologant-ne el pla d’estudis per l’Acord de 25 de maig de
1987 del Consell d’Universitats. L’any 1990, amb motiu de la
Llei de reforma universitària, va canviar la denominació del títol
que s’obtenia en acabar els estudis del primer cicle de la carrera
universitària, que passà a dir-se «enginyertècnic en informàtica
de gestió i de sistemes», cosa que qualificava en dret allò que de
fet era considerat com a enginyeria des de feia temps.
El Reial decret 1457/1991, de 27 de setemb re, transformà
l’Escola d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de la
Universitat de les Illes Balears en l’Escola Universitària
Politècnica, i s’hi incorporà l’ensenyament de diplomat en
informàtica, que s’impartia en aquesta Universitat a l’Escola
Universitària d’Estudis Empresarials i d’Informàtica, que es
diria Escola Universitària d’Estudis Empresarials a partir
d’aquest moment.
El Reial decret 1050/1992, de 31 de juliol, autoritzà la
implantació a la Universitat de les Illes Balears de
l’ensenyament per obtenir els títols d’enginyer tècnic en
informàtica de gestió i d’enginyer tècnic en informàtica de
sistemes, i quedava per extingir l’ensenyament corresponent a
la titulació de diplomat en informàtica.
Per les resolucions de 20 de novembre de 1992 de la
Universitat de les Illes Balears es va fer pública l’homologació
dels plans d’estudis respectius per obtenir els títols d’enginyer
tècnic en informàtica de gestió i d’enginyer tècnic en
informàtica de sistemes. Actualment a les Illes Balears
s’imparteixen ensenyaments d’enginyer tècnic en informàtica a
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes
Balears.
L’exercici de la professió dels enginyers tècnics en
informàtica comporta una deontologia implícita en la mesura
que les seves actuacions poden envair drets dels ciutadans que

El ColAlegi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de
les Illes Balears agrupa els que tenen la titulació universitària
d’enginyer tècnic en informàtica.
Article 3
L’àmbit territorial del ColAlegi és el de les Illes Balears.
Article 4
Per exercir la professió d’enginyer tècnic en informàtica a
les Illes Balears és requisit incorporar-se al ColAlegi Oficial
d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears, sense
perjudici del que disposi la legislació bàsica estatal.
Disposició transitòria primera
La Comissió Gestora encarregada de tramitar la constitució
d’aquest ColAlegi, en el termini de sis mesos comptadors des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha d’aprovar uns estatuts
provisionals del ColAlegi que regulin:
a) Els requisits per adquirir la condició de colAlegiat, que ha
de permetre participar en l'Assemblea Constituent del
ColAlegi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’Assemblea Constituent, que s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major difusió de
les Illes Balears.
Disposició transitòria segona
L’Assemblea Constituent té l’obligació d’:
a) Aprovar la gestió dels responsables de la Comissió
Gestora indicada en la disposició anterior, si escau.
b) Aprovar els estatuts definitius del ColAlegi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans colAlegiats.
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Disposició transitòria tercera
Una vegada aprovats els estatuts definitius, s'han de trametre
-juntament amb el certificat de l’acta de l’Assemblea
Constituent-a l’òrgan competent de l'Administració autonòmica
de les Illes Balears a l’efecte que se'n pronunciï sobre la legalitat
i n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Disposició transitòria quarta
El ColAlegi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de
les Illes Balears obté la capacitat plena d’obrar des de la
constitució dels seus òrgans de govern.
Disposició final
Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 5 de setembre del 2003.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
El president:
Jaume Matas i Palou.

3.10. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Nacionalista, relativa a Far de Cavalleria3. (Mesa de 17 de
setembre del 2003).
RGE núm. 1682/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Consell Escolar de les Illes Balears.
(Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1683/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a conservatori professional de Música i
Dansa de Menorca. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1684/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-En tesa
Nacionalista, relativa a centre d'educació infantil i primària a
Alaior. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1685/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a fons menorquí de cooperació. (Mesa
de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1686/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou institut de secundària a es Castell.
(Mesa de 17 de setembre del 2003).
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RGE núm. 1687/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit , del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a IES Josep Ma Quadrado de Ciutadella.
(Mesa de 17 de setembre del 2003).

RGE núm. 1675/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a centre d'educació per a persones
adultes. (Mesa de 17 de setembre del 2003).

RGE núm. 1688/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a IES Joan Ramis i Ramis. (Mesa de 17
de setembre del 2003).

RGE núm. 1676/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a educació per a persones adultes.
(Mesa de 17 de setembre del 2003).

RGE núm. 1689/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Fl orit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Na cionalista, relativa a el mapa escolar. (Mesa de 17 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1677/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a alumnat amb dificultat d'inserció
escolar. (Mesa de 17 de setembre del 2003).

RGE núm. 1690/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamenta ri PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a moviment de renovació pedagògica de
Menorca. (Mesa de 17 de setembre del 2003).

RGE núm. 1678/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Can Salort. (Mesa de 17 de setembre
del 2003).

RGE núm. 1691/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a IES Calbó. (Mesa de 17 de setembre
del 2003).

RGE núm. 1679/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Far de Cavalleria. (Mesa de 17 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1692/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
N acionalista, relativa a IES Maria Àngels Cardona d e
Ciutadella. (Mesa de 17 de setembre del 2003).

RGE núm. 1680/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Far de Cavalleria2. (Mesa de 17 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1743/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que es desplaçaren a l'illa de Formentera. (Mesa de 17 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1681/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
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RGE núm. 1768/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació
del complement Illes Balears. (Mesa de 17 de setembre del
2003).

RGE núm. 1783/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla
orgànica de l'hospital de Can Misses. (Mesa de 17 de setembre
del 2003).

RGE núm. 1769/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació
del complement Illes Balears. (Mesa de 17 de setembre del
2003).

RGE núm. 1784/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla
orgànica de l'hospital de Son Llàtzer. (Mesa de 17 de setembre
del 2003).

RGE núm. 1770/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent de
la UTE en data de setembre del 2003. (Mesa de 17 de setembre
del 2003).

RGE núm. 1785/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla
orgànica de l'hospital de Manacor. (Mesa de 17 de setembre
del 2003).

RGE núm. 1771/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent de
la UTE en data 31 de juliol. (Mesa de 17 de setembre del
2003).

RGE núm. 1786/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
residencials de gent gran. (Mesa de 17 de setembre del 2003).

RGE núm. 1772/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs
obert CA/368/03 per a la contractació del servei de distribució.
(Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1773/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol del
PAC de Can Picafort. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1774/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol del
PAC de Pollença. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1775/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol del
PAC d'Esporles. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1776/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1777/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directora
general de Farmàcia. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1778/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en
la despesa farmacèutica. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1779/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
d'hospitals. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1780/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1781/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla
orgànica de Son Dureta. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1782/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla
orgànica de l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 17 de setembre
del 2003).

RGE núm. 1787/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
residencials per a discapacitats. (Mesa de 17 de setembre del
2003).
RGE núm. 1788/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facultatius
als hospitals. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1789/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facultatius
dels hospitals que cobren la dedicació exclusiva. (Mesa de 17
de setembre del 2003).
RGE núm. 1790/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per consulta a l'àrea mèdica de Son Dureta. (Mesa de
17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1791/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de consulta a l'àrea mèdica de Son Dureta de més de
60 dies. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1792/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de consulta a l'àrea mèdica de Son Llàtzer. (Mesa de
17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1793/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de consulta a l'àrea mèdica de Son Llàtzer de més de
60 dies. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1794/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de consulta a l'àrea mèdica de l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1795/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de consulta a l'àrea mèdica de l'Hospital de Manacor
de més de 60 dies. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1796/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
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d'espera de consulta a l'àrea mèdica de l'hospital Verge del
Toro. (Mesa de 17 de setembre del 2003).

d'espera quirúrgica de l'hospital Can Misses. (Mesa de 17 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1797/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de consulta a l'àrea mèdica de l'hospital Verge del
Toro de més de 60 dies. (Mesa de 17 de setembre del 2003).

RGE núm. 1810/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica a l'hospital Son Dureta. (Mesa de 17 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1798/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de consulta a l'àrea mèdica de l'hospital Can Misses.
(Mesa de 17 de setembre del 2003).

RGE núm. 1811/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de l'hospital de Son Llàtzer. (Mesa de 17
de setembre del 2003).

RGE núm. 1799/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de consulta a l'àrea mèdica de l'hospital Can Misses
de més de 60 dies. (Mesa de 17 de setembre del 2003).

RGE núm. 1812/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de l'hospital de Manacor. (Mesa de 17 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1800/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts
pendents d'ecografia,mamografia, TAC, RNM i TAC. (Mesa de
17 de setembre del 2003).

RGE núm. 1813/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 17
de setembre del 2003).

RGE núm. 1801/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts
pendents d'ecografia, mamografia, TAC, RNM i TAC amb
demora superior a 60 dies. (Mesa de 17 de setembre del 2003).

RGE núm. 1814/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de l'hospital de Can Misses. (Mesa de 17
de setembre del 2003).

RGE núm. 1802/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts
pendents d'ecografia, mamografia, TAC, RNM i TAC a
l'hospital de Manacor. (Mesa de 17 de setembre del 2003).

RGE núm. 1815/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions. (Mesa de 17 de setembre del 2003).

RGE núm. 1803/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts
pendents d'ecografia, mamografia, TAC, RNM i TAC a
l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1804/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts
pendents d'ecografia, mamografia, TAC, RNM i TAC a
l'hospital de Can Misses. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1805/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de Son Dureta. (Mesa de 17 de setembre
del 2003).
RGE núm. 1806/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de l'hospital de Son Llàtzer. (Mesa de 17
de setembre del 2003).
RGE núm. 1807/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de l'hospital de Manacor. (Mesa de 17 de
setembre del 2003).
RGE núm. 1808/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 17
de setembre del 2003).
RGE núm. 1809/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

RGE núm. 1816/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
dels hospitals. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1817/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
dels hospitals. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1818/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
dels hospitals. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1819/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat de
GESMA. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1820/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat de
GESMA. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1821/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat de
GESMA. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1822/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1823/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
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RGE núm. 1824/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions. (Mesa de 17 de setembre del 2003).

Pensa el Sr. Conseller de Treball i Formació assumir aquesta
intenció i fer les passes oportunes per portar a terme, en la part
que li pertoca, la construcció de l’esmentat nou centre
d’educació de persones adultes?

RGE núm. 1825/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1826/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1827/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1828/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1829/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1830/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reclamacions. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1831/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat de
GESMA. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que l’educació de persones adultes és un element
cabdal dins la formació permanent, i que a Menorca té gran
ressò i importància, amb nombrosa participació.
Atès que alcentre d’educació de persones adultes “Joan Mir
i Mir” de Maó s’hi matriculen anualment més de 1.000
persones.
Atès que les instalAlacions amb què compta aquest centre són
clarament insuficients.
Atès que, conscients d’aquesta problemàtica, els
responsables polítics de l’Ajuntament de Maó, el Consell
Insular de Menorca, la Conselleria de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears signaren la passada legislatura
un protocol d’intencions a fi i a efecte de possibilitar entre tots
la construcció d’un nou centre d’educació de persones adultes
a Maó.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que l’educació de persones adultes és un element
cabdal dins la formació permanent, i que a Menorca té gran
ressò i importància, amb nombrosa participació.
Atès que alcentre d’educació de persones adultes “Joan Mir
i Mir” de Maó s’hi matriculen anualment més de 1.000
persones.
Atès que les instalAlacions amb què compta aquest centre són
clarament insuficients.
Atès que, conscients d’aquesta problemàtica, els
responsables polítics de l’Ajuntament de Maó, el Consell
Insular de Menorca, la Conselleria de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears signaren la passada legislatura
un protocol d’intencions a fi i a efecte de possibilitar entre tots
la construcció d’un nou centre d’educació de persones adultes
a Maó.

Pensa el Sr. Conseller d’Educació i Cultura assumir aquesta
intenció i fer les passes oportunes per portar a terme, en la part
que li pertoca, la construcció de l’esmentat nou centre
d’educació de persones adultes?
Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La preocupació de molts ensenyants i pares d’alumnes
respecte a l’alumnat amb dificultat d’inserció escolar ha portat
l’Administració educativa a cercar fórmules per solucionar, o
almanco palAliar, aquesta problemàtica.
En aquest sentit a l’illa de Menorca s’han posat en marxa
fórmules de colAlaboració institucional a fi i a efecte d’aportar
als centres educatius nous recursos i noves propostes.
Així, aquests darrers anys s’han posat en marxa a Menorca
dues “aules externes per a alumnes amb risc d’exclusió escolar”,

106

BOPIB núm. 10 - 19 de setembre del 2003

en colAlaboració amb el consell insulari els ajuntaments de Maó,
es Castell i Sant Lluís la primera, i amb el consell insular i els
ajuntaments de Ciutadella i Ferreries la segona.
Pensa el Sr. Conseller d’Educació i Cultura continuar amb
aquesta experiència? En cas afirmatiu, quan i com pensa donarli continuïtat?
Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Balears i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears signaren un protocol d’intencions a fi i a efecte de
convertir les instalAlacions del far de Cavalleria en un camp
d’aprenentatge, una aula de medi ambient i un centre de difusió
de la reserva marina de la costa nord.
Pensa el Sr. Conseller d’Educació i Cultura mantenir
l’esmentat compromís i colAlaborar, en la part que pertoca a la
Conselleria d’Educació i Cultura, en l’esmentat projecte al far
de Cavalleria?
Palma, a 9 de setembre 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Una de les fites de l’educació universitària a l’illa de
Menorca fou, sens dubte, l’obertura de l’extensió universitària
“Can Salort”
Al llarg dels anys, emperò, els espais de l’extensió han restat
insuficients per a les tasques acadèmiques que allà es
desenvolupen.
En aquest sentit s’adquirí un edifici veí a l’esmentada
extensió per possibilitar una futura i necessària ampliació.
Pensa el Sr. Conseller d’Educació i Cultura fer les passes
oportunes perquè es porti a terme l’esmentada ampliació? En
cas afirmatiu, quan calcula que es podrà realitzar?
Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 escrita.
Atès que l’illa de Menorca és un destí molt demanat per
grups d’alumnes, grups d’esplai, per realitzar campaments,
colònies, etc.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que l’illa de Menorca és un destí molt demanat p e r
grups d’alumnes, grups d’esplai, per realitzar campaments,
colònies, etc.
Atès que els valors de la pesca a Menorca haurien de ser
motiu de difusió.
Atès que hi ha amples demandes d’educació ambiental i de
coneixement de zones emblemàtiques de Menorca.
Atès que l’Autoritat Portuària feu cessió a l’Ajuntament
d’Es Mercadal del far de Cavalleria, situat a una zona
privilegiada de Menorca pels seus valors mediambienta l s ,
paisatgístics, etc.
Atès que en el seu moment l’Ajuntament d’Es Mercadal, la
Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears, la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears signaren un protocol d’intencions a fi i a efecte de
convertir les instalAlacions del far de Cavalleria en un camp
d’aprenentatge, una aula de medi ambient i un centre de difusió
de la reserva marina de la costa nord.
Pensa el Sr. Conseller d’Agricultura i Pesca mantenir
l’esmentat compromís i colAlaborar, en la part que pertoca a la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, en l’esmentat projecte al far
de Cavalleria?

Atès que l’únic lloc adient amb què compta a Menorca la
Conselleria d’Educació i Cultura per a aquestes activitats és el
camp d’aprenentatge des Pinaret, a Ciutadella, clarament
insuficient.
Atès que l’Autoritat Portuària feu cessió a l’Ajuntament
d’Es Mercadal del far de Cavalleria, situat a una zona
privilegiada de Menorca pels seus valors mediambientals,
paisatgístics, etc.
Atès que en el seu moment l’Ajuntament d’Es Mercadal, la
Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears, la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes

Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Atès que l’illa de Menorca és un destí molt demanat per
grups d’alumnes, grups d’esplai, per realitzar campaments,
colònies, etc.
Atès que els valors de la pesca a Menorca haurien de ser
motiu de difusió.
Atès que hi ha amples demandes d’educació ambiental i de
coneixement de zones emblemàtiques de Menorca.
Atès que l’Autoritat Portuària feu cessió a l’Ajuntament
d’Es Mercadal del far de Cavalleria, situat a una zona
privilegiada de Menorca pels seus valors mediambientals,
paisatgístics, etc.
Atès que en el seu moment l’Ajuntament d’Es Mercadal, la
Conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears, la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears signaren un protocol d’intencions a fi i a efecte de
convertir les instalAlacions del far de Cavalleria en un camp
d’aprenentatge, una aula de medi ambient i un centre de difusió
de la reserva marina de la costa nord.
Pensa el Sr. Conseller de Medi Ambient mantenir l’esmentat
compromís i colAlaborar, en la part que pertoca a la Conselleria
de Medi Ambient, en l’esmentat projecte al far de Cavalleria?
Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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Atès que es va fer extensiu l’ensenyament del conservatori
a la població de Ciutadella.
Atès que actualment Ciutadella no compta amb espais
adients per als ensenyaments musicals i que la seu del
conservatori utilitza aules d’un institut.
Atès que cal que el conservatori compti amb un centre propi
i que l’Ajuntament de Ciutadella té intenció de construir un nou
edifici dedicat a la música on hi podrà tenir lloc.
Atès que a tal efecte hi ha signat un protocol d’intencions
entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i la Conselleria
d’Educació i Cultura.
Pensa el Sr. Conseller d’Educació i Cultura colAlaborar, en
la mesura en què pertoqui a la Conselleria d’Educació i Cultura,
en la construcció d’aquest nou edifici dedicat a la música, a fi i
a efecte d’ubicar-hi el Conservatori Professional de Música i
Dansa a Ciutadella?
Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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

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 escrita.
Per quin motiu el Sr. Conseller d'Educació i Cultura no ha
tingut a bé d'incloure cap menorquí dins les quatre personalitats
de reconegut prestigi que ha nomenat per formar part del
Consell Escolar de les Illes Balears?
Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Atès que l’increment de l’alumnat de les nostres illes fa
necessària una contínua política de noves construccions
escolars.
Atès que el mapa escolar de Menorca detectà nombroses
necessitats a aquest respecte, moltes de les quals ja s’han
solucionat o estan en vies de fer-ho.
Atès que una de les necessitats detectades fou la d’un nou
centre d’educació infantil i primària a Alaior.
Atès que actualment els dos centres d’infantil i primària
existents estan ja sobresaturats.
Atès que l’Ajuntament d’Alaiorha fet les gestions oportunes
per posar a disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura
terrenys per a la nova construcció.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que els ensenyaments musicals gaudeixen de gran
importància i participació a l’illa de Menorca.
Atès que l’anterior legislatura es creà el Conservatori
Professional de Música i Dansa de Menorca.

Atès que hi ha signat, a tal efecte, un protocol d’intencions
entre l’Ajuntament d’Alaior i la Conselleria d’Educació i
Cultura.
Pensa el Sr. Conseller d’Educació i Cultura portar a terme
l’esmentada construcció d’un nou centre d’educació infantil i
primària a Alaior?
En cas que la resposta sigui afirmativa, quan calcula que es
podran iniciar les obres?
Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que a Menorca existeix un gran nombre d’associacions
no governamentals, que responen a la sensibilitat de mo lts
menorquins en contra de les injustícies socials.
Atès que aquestes associacions estan agrupades en elFons
Menorquí de Cooperació.
Atès que una tasca de gran importància que porta a terme
l’esmentat fons és l’educació per a la pau i la solidaritat. Atès
que la majoria de centres educatius de Menorca participen en les
activitats organitzades pel Fons.
Atès que l’anterior leg islatura se signà un conveni de
colAlaboració entre el Fons Menorquí de Cooperació i la
Conselleria d’Educació i Cultura, a fi de reconèixer i donar
suport a les activitats abans esmentades.
Pensa el Sr. Conseller d’Educació i Cultura mantenir la
colAlaboració amb el Fons Menorquí de Cooperació? Quina
fórmula de colAlaboració pensa portar a terme?
Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que una educació de qualitat necessita recursos humans
però també unes infraestructures adients.
Atès que és competència de l’Administració educativa
solucionar, en la mesura del que és possible, les mancances i
problemàtiques en infraestructures escolars.
Atès que els darrers anys s’ha fet un enorme esforç inversor
en infraestructures educatives.
Atès que malgrat l’esforç realitzat els darrers anys alguns
projectes no s’han pogut executar.
Atès que s’encarregà, en el seu moment, un projecte de
reforma del teatre/sala d’actes de l’IES Josep Maria Quadrado
de Ciutadella de Menorca.
Atès que la necessitat de reformar aquest espai és clara per
les penoses condicions en què actualment es troba, a més del fet
q ue així s’oferiria un nou espai cultural a la població de
Ciutadella.
Pensa el Sr. Conseller d’Educació i Cultura portar a terme
el projecte de reforma del teatre/sala d’actes de l’IES Josep
Maria Quadrado de Ciutadella de Menorca?
Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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

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

Atès que la situació actual de l’educació secundària a
Menorca fa preveure una propera necessitat de nous centres de
secundària a l’illa.

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

Atès que el Pla Territorial de l’illa de Menorca preveu la
necessitat de construir un nou institut de secundària a Es Castell.

Atès que una educació de qualitat necessita recursos humans
però també unes infraestructures adients.

Atès que l’Ajuntament d’Es Castell ha proposat la
construcció d’aquest nou centre a un dels quarters situats al
centre de la població.

Atès que és competència de l’Administració educativa
solucionar, en la mesura del que és possible, les mancances i
problemàtiques en infraestructures escolars.

Pensa el Sr. Conseller assumir la construcció d’un institut de
secundària a Es Castell? Pensa ubicar-lo a l’esmentat quarter?

Atès que els darrers anys s’ha fet un enorme esforç inversor
en infraestructures educatives.

Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Atès que malgrat l’esforç realitzat els darrers anys alguns
projectes no s’han pogut executar.
Atès que l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó, el més antic de
l’illa, ha estat reformat per fases. Atès que hi manca executar la
darrera i definitiva fase de reforma.
Atès que ja està elaborat el projecte arquitectònic per a la
tercera fase de la reforma.
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Pensa el Sr. Conseller d’Educació i Cultura donar les
instruccions oportunes per portar a termes la tercera fase de la
reforma de l’IES Joan Ramis i Ramis? En cas afirmatiu, quan?
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Pensa el Sr. Conseller mantenir l’homologació dels cursos
realitats pel MRPM, l’aportació econòmica per al seu
funcionament i la creació d’una plaça per a un docent al mateix
MRPM a fi que en porti la gestió?

Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 dipu tat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Al llarg de molts anys la comunitat educativa de cada una de
les Illes Balears va demanar a les diverses administraci o n s
l’elaboració d’un mapa escolar com a eina de planificació i
anàlisi, a fi d’evitar improvisacions i arbitrarietats a l’hora de
dissenyar el futur de l’ensenyament.
Atès que l’anterior legislatura s’elaborà el document
Planificació escolar de les Illes Balears 2000-2004 amb els
conseqüents annexos per illes per donar resposta a la demanda
existent.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que una educació de qualitat necessita recursos humans
però també unes infraestructures adients.
Atès que és competència de l’Administració educativ a
solucionar, en la mesura del que és possible, les mancances i
problemàtiques en infraestructures escolars.
Atès que els darrers anys s’ha fet un enorme esforç inversor
en infraestructures educatives.

Considera el Sr. Conseller d’Educació i Cultura necessària
una eina de planificació com és el mapa escolar?

Atès que malgrat l’esforç realitzat els darrers anys alguns
projectes no s’han pogut executar.

Té intenció de continuar amb la tasca d’elaboració del mapa
escolar?

Atès que s’encarregà, en el seu moment, un projecte de
remodelació integral de l’IES Pasqual Calbó i Caldés a un
gabinet d’arquitectes de Maó.

Pensa actualitzar per al quadrienni 2004-2008 l’existent
mapa escolar?
Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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 dipu tat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que les associacions d’ensenyants han jugat
històricament, i continuen jugant, un gran paper en les tasques
de renovació pedagògica, actualització didàctica i assessorament
als centres educatius i als professionals de l’ensenyament.

Atès que la necessitat de la remodelació integral d’aquest
institut és clara i palesa per mor de manca d’espais, de
construccions pensades per a una altra mena de centre, per la
seva àmplia oferta de formació professional, etc.
Pensa el Sr. Conseller d’Educació i Cultura executar
l’esmentat projecte de remodelació integral de l’IES Pasq u a l
Calbó i Caldés?
En cas de resposta afirmativa, quan preveu l’inici de les
obres?
Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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

Atès que el MRP de Menorca compta amb una extensa
trajectòria de treball en bé de la qualitat educativa de Menorca.
Atès que els darrers anys el MRP signà un conveni de
colAlaboració amb la Conselleria d’Educació i Cultura, en el
qual es reconeixia la seva tasca alhora que se li facilitava.
Pensa el Sr. Conseller d’Educació i Cultura mantenir la
colAlaboració amb el Moviment de Renovació Pedagògica de
Menorca?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que una educació de qualitat necessita recursos humans
però també unes infraestructures adients.
Atès que és comp etència de l’Administració educativa
solucionar, en la mesura del que és possible, les mancances i
problemàtiques en infraestructures escolars.
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Atès que els darrers anys s’ha fet un enorme esforç inversor
en infraestructures educatives.
Atès que malgrat l’esforç realitzat els darrers anys alguns
projectes no s’han pogut executar.

Quina quantitat d'euros s'haurà de pagar a les UTES els
propers anys 2004, 2005 i 2006 perquè aquestes paguin els
treballadors, per tal de respectar l'acord de 5 de maig del 2003,
entre el comitè d'empresa, Comissions Obreres, el representant
de les UTES i el Servei de Salut de les Illes Balears?

Atès que s’encarregà, en el seu moment, un projecte de
reforma integral de l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella.

Palma, a 5 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Atès que l’esmentada reforma es dividí en fases, de les quals
es finalitza actualment la primera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Pensa el Sr. Conseller d’Educació i Cultura portar a terme
l’execució de les dues fases restants de la reforma integral de
l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella de Menorca? Quines
previsions de calendari té al respecte?
Palma, a 9 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nom i els llinatges del gerent de la UTE LIREBAServicios Sociosanitarios Generales, titular dels serveis
d'ambulàncies del 061 de les Illes Balears, en data 1 de setembre
del 2003?
Palma, a 5 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la relació de persones que es desplaçaren a l'illa de
Formentera amb ocasió del Consell de Govern de les Illes
Balears celebrat allà, viatge que va ser costejat per
l'administració autonòmica?
Palma, a 12 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nom i els llinatges del gerent de la UTE LIREBAServicios Sociosanitarios Generales, titular dels serveis
d'ambulàncies del 061 de les Illes Balears, en data 31 de juliol
del 2003?

T)

Palma, a 5 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina quantitat d'euros s'ha pagat fins a la data de 2 de
setembre del 2003 a les unions temporals d'empreses del
transport sanitari en concepte de retribucions del denominat
complement Illes Balears?
Palma, a 5 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La cobertura de transports de carpetes imostres biològiques,
a quins punts assistencials arriba a l'illa de Mallorca?
Palma, a 5 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Si està signat, quan pensa desenvolupar el conveni final de
conversió en PAC a Can Picafort?

La direct ora general de Farmàcia regenta la farmàcia
d'Esporles? En cas contrari, en quina data deixà de regentar-la?

Palma, a 5 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 5 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Si està signat, quan pensa desenvolupar el conveni final de
conversió en PAC del Centre de Salut de Pollença?

Quin estalvieconòmic en la despesa de medicaments suposa
l'entrada en vigor de l'Ordre Ministerial dels nous 5 grups
homogenis i els preus de referència, tal i com ha manifestat als
mitjans de comunicació el director general de Planificació?

Palma, a 5 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 5 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Si està signat, quan pensa desenvolupar el conveni final de
conversió en PAC del Centre Sanitari d'Esporles?
Palma, a 5 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures pensa adoptar per controlar l'increment de
la despesa farmacèutica?
Palma, a 5 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost inicial de l'any 2003 dels hospitals de
Son Dureta, Manacor, Son Llàtzer, Can Misses i Verge del
Toro, per capítols?
Palma, a 11 de setembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Reclamacions als Serveis Centrals referides al 2n trimestre
del 2003, especificant-ne els motius estructurals, assistencials
i sense classificar, i indicant-ne el tipus d'incidència, l'acumulat
de l'any i el tant per cent del total a cadascun.
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la plantilla orgànica de l'hospital de Son Dureta a
31 de desembre del 2001, a 31 de desembre del 2002 i a 20 de
juny del 2003?

Quina és la plantilla orgànica de l'hospital de Manacor a 31
de desembre del 2001, a 31 de desembre del 2002 i a 20 de juny
del 2003?

Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Palma, a 11 de setembre 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.

AI)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la plantilla orgànica de l'hospital Verge del Toro a
31 de desembre del 2001, a 31 de desembre del 2002 i a 20 de
juny del 2003?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quin és el nombre de places residencials de gent gran
concertades per l'IBAS a Menorca, Eivissa i Mallorca?
Palma, a 11 de setembre 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.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la plantilla orgànica de l'hospital Can Misses a 31
de desembre del 2001, a 31 de desembre del 2002 i a 20 de juny
del 2003?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de places residencials per a discapacitats
a Mallorca subvencionades pel Govern a 31 de desembre del
2002 i a 30 de juny del 2003?
Palma, a 11 de setembre 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.

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

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

Quina és la plantilla orgànica de l'hospital de Son Llàtzer a
31 de desembre del 2001, a 31 de desembre del 2002 i a 20 de
juny del 2003?

Quin és elnombre de facultatius als hospitals de Son Dureta,
Verge del Toro i Can Misses a 31 de juliol del 2003, incloent-hi
el personal fix i el contractat?

Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de facultatius dels hospitals de Son
Dureta, Verge del Toro i Can Misses que cobren la dedicació
exclusiva a 31 de juliol del 2003?
Palma, a 11 de setembre 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.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica de Son
Llàtzer de més de 60 dies i el total de pacients pendents a 30
d'abril, 31 de maig i 30 de juny del 2003?
Palma, a 11 de setembre 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.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'hospital de Son Dureta, per especialitats, a 30 d'abril, 31 de
maig i 30 de juny de l'any 2003, indicant-ne el tant per cent de
variació mes a mes?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'hospital de Manacor, per especialitats, a 30 d'abril, 31 de maig
i 30 de juny de l'any 2003, indicant-ne el tant per cent de
variació mes a mes?
Palma, a 11 de setembre 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.

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

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

Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica de Son
Dureta de més de 60 dies i el total de pacients pendents a 30
d'abril, 31 de maig i 30 de juny del 2003?

Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica de
l'hospital de Manacor de més de 60 dies i el total de pacients
pendents a 30 d'abril, 31 de maig i 30 de juny del 2003?

Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Palma, a 11 de setembre 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.

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

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

Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'hospital de Son Llàtzer, per especialitats, a 30 d'abril, 31 de
maig i 30 de juny de l'any 2003, indicant-ne el tant per cent de
variació mes a mes?

Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'hospital Verge del Toro, per especialitats, a 30 d'abril, 31 de
maig i 30 de juny de l'any 2003, indicant-ne el tant per cent de
variació mes a mes?

Palma, a 11 de setembre del 2003.

Palma, a 11 de setembre del 2003.
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El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica Verge
del Toro de més de 60 dies i el total de pacients pendents a 30
d'abril, 31 de maig i 30 de juny del 2003?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

demora extrahospitalària a l'hospital de Son Dureta a 20 d'abril,
31 de maig i 30 de juny del 2003.
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i TAC convencional, indicau els malalts pendents
de cita, la demora superior a 60 dies, els pacients pendents i la
demora extrahospitalària a l'hospital de Son Llàtzer a 20 d'abril,
31 de maig i 30 de juny 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 al 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 Can Misses, per especialitats, a 30 d'abril, 31 de maig
i 30 de juny de l'any 2003?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica de
l'hospital de Can Misses de més de 60 dies i el total de pacients
pendents a 30 d'abril, 31 de maig i 30 de juny del 2003?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

Palma, a 11 de setembre 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 al 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 malalts pendents
de cita, la demora superior a 60 dies, els pacients pendents i la
demora extrahospitalària a l'hospital de Manacor a 20 d'abril, 31
de maig i 30 de juny del 2003.
Palma, a 11 de setembre 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 al 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 malalts pendents
de cita, la demora superior a 60 dies, els pacients pendents i la
demora extrahospitalària a l'hospital de Verge del Toro a 20
d'abril, 31 de maig i 30 de juny del 2003.
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte dels malalts pendents d'ecog rafia, mamografia,
TAC, RNM i TAC convencional, indicau els malalts pendents
de cita, la demora superior a 60 dies, els pacients pendents i la
demora extrahospitalària a l'hospital de Can Misses a 20 d'abril,
31 de maig i 30 de juny del 2003.
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de
l'hospitalde Manacor, indicant-ne les dades següents, referides
a 31 de maig, 30 de juny i 31 de juliol 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 11 de setembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 al 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, indicant-ne les dades següents,
referides a 31 de maig, 30 de juny i 31 de juliol del 2003: espera
de 0 a 3 mesos, espera de 3 a 6 mesos, espera superior a 6
mesos,espera totalde cada servei, entrades delmes,sortides del
mes, índex entrades/sortides i acumulat anual d'entrades.
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de
l'hospital Verge del Toro, indicant-ne les dades següents,
referides a 31 de maig, 30 de juny i 31 de juliol del 2003: espera
d e 0 a 3 mesos, espera de 3 a 6 mesos, espera superior a 6
mesos,espera totalde cada servei, entrades delmes,sortides del
mes, índex entrades/sortides i acumulat anual d'entrades.
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglamen t del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de
l'hospital de Son Llàtzer, indicant-ne les dades següents,
referides a 31 de maig, 30 de juny i 31 de juliol 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 delmes,sortides del
mes, índex entrades/sortides i acumulat anual d'entrades.
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de
l'hospital de Can Misses, indicant-ne les dades següents,
referides a 31 de maig, 30 de juny i 31 de juliol del 2003: espera
de 0 a 3 mesos, espera de 3 a 6 mesos, espera superior a 6
mesos, espera totalde cada servei, entrades delmes,sortides del
mes, índex entrades/sortides i acumulat anual d'entrades.
Palma, a 11 de setembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'hospital de Son
Dureta, indicant-ne les dades següents, referides a 31 de maig,
30 de juny i 31 de juliol del 2003: llista d'espera quirúrgica total,
demora mitjana (actius), llista total superior a 6 mesos, espera
mitjana, LEQ/1.000 habitants.
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Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'hospital de Son
Llàtzer, indicant-ne les dades següents, referides a 31 de maig,
30 de juny i 31 de juliol del 2003: llista d'espera quirúrgica total,
demora mitjana (actius), llista total superior a 6 mesos, espera
mitjana, LEQ/1.000 habitants.
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'hospital de
Manacor, indicant-ne les dades següents, referides a 31 de maig,
30 de juny i 31 de juliol del 2003: llista d'espera quirúrgica total,
demora mitjana (actius), llista total superior a 6 mesos, espera
mitjana, LEQ/1.000 habitants.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'hospital de Can
Misses, indicant-ne les dades següents, referides a 31 de maig,
30 de juny i 31 de juliol del 2003: llista d'espera quirúrgica total,
demora mitjana (actius), llista total superior a 6 mesos, espera
mitjana, LEQ/1.000 habitants.
Palma, a 11 de setembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Reclamacions als Serveis Centrals referides al 2n trimestre
del 2003, especificant-ne els motius estructurals, assistencials
i sense classificar, i indicant-ne el tipus d'incidència, l'acumulat
de l'any i el tant per cent del total a cadascun.
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 11 de setembre 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 al 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, indicant-ne les dades següents, referides a 31 de maig,
30 de juny i 31 de juliol del 2003: llista d'espera quirúrgica total,
demora mitjana (actius), llista total superior a 6 mesos, espera
mitjana, LEQ/1.000 habitants.
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost inicial i el pressupost final de l'any
2002 dels hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Can Misses i
Verge del Toro, per capítols?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost inicial i el pressupost final del capítol
1 de l'any 2002 dels hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Can
Misses i Verge del Toro?
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El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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Quines són les dades d'hospitalització de GESMA, el 2n
trimestre del 2003, especificada en mesos, indicant-ne els
següents paràmetres: subjugats/convalescents, palAliatius,
psiquiatria aguts/llarga estada, total ingressos, estada mitjana,
total estades, acumulat de l'any en cadascun dels epígrafs.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost inicial i el pressupost final del capítol
1 de l'any 2002 dels hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Can
Misses i Verge del Toro?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les dades d'activitat ambulatòria de GESMA del
2n trimestre del 2003, per mesos, indicant-ne els processos
quirúrgics, les mamografies i el laboratori de Son Llàtzer?
Palma, a 11 de setembre 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
Reglamen t del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les dades d'activitat ambulatòria de GESMA del
2n trimestre del 2003, per mesos, tot indicant l'activit a t
d'hospital de dia, les urgències psiquiàtriques, les primeres
visites, les successives i les sessions de rehabilitació?
Palma, a 11 de setembre 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
Reg lament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 11 de setembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines reclamacions s'han produït a la Gerència del 061,
referides al 2n trimestre del 2003, especificant-ne els motius
estructurals, assistencials i sense classificar, i indicant el tipus
d'incidència, l'acumulat de l'any i el tant per cent del total a
cadascun?
Palma, a 11 de setembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines reclamacions s'han produït a Atenció Primària
d'Eivissa, referides al 2n trimestre del 2003, especificant-ne els
motius estructurals,assistencials isense classificar, i indicant el
tipus d'incidència, l'acumulat de l'any i el tant per cent del total
a cadascun?
Palma, a 11 de setembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines reclamacions s'han produït a Atenció Primària de
Menorca, referides al 2n trimestre del 2003, especificant-ne els
motius estructurals, assistencials isense classificar, iindicant el
tipus d'incidència, l'acumulat de l'any i el tant per cent del total
a cadascun?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines reclamacions s'han produït a Atenció Primària de
Mallorca, referides al 2n trimestre del 2003, especificant-ne els
motius estructurals, assistencials i sense classificar, iindicant el
tipus d'incidència, l'acumulat de l'any i el tant per cent del total
a cadascun?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines reclamacions s'han produït a Atenció Especialitzada
de l'hospital Verge del Toro, referides al 2n trimestre del 2003,
especificant-ne els motius estructurals, assistencials i sense
classificar, i indicant el tipus d'incidència, l'acumulat de l'any i
el tant per cent del total a cadascun?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines reclamacions s'han produït a Atenció Especialitzada
d e l'hospital Can Misses, referides al 2n trimestre del 2003,
especificant-ne els motius estructurals, assistencials i sense
classificar, i indicant el tipus d'incidència, l'acumulat de l'any i
el tant per cent del total a cadascun?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

Quines reclamacions s'han produït a Atenció Especialitzada
de l'hospital Son Llàtzer, referides al 2n trimestre del 2003,
especificant-ne els motius estructurals, assistencials i sense
classificar, i indicant el tipus d'incidència, l'acumulat de l'any i
el tant per cent del total a cadascun?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines reclamacions s'han produït a Atenció Especialitzada
de l'hospital de Son Dureta, referides al 2n trimestre del 2003,
especificant-ne els motius estructurals, assistencials i sense
classificar, i indicant el tipus d'incidència, l'acumulat de l'any i
el tant per cent del total a cadascun?
Palma, a 11 de setembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines reclamacions s'han produït a Atenció Especialitzada
de l'hospital de Manacor, referides al 2n trimestre del 2003,
especificant-ne els motius estructurals, assistencials i sense
classificar, i indicant el tipus d'incidència, l'acumulat de l'any i
el tant per cent del total a cadascun?
Palma, a 11 de setembre 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els processos quirúrgics, les mamografies i les
determinacions de laboratori de Son Llàtzer, realitzats a
GESMA durant el segon trimestre del 2003 i l'acumulat de
l'any?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Ordre de Publicació
RGE núm. 1860/03, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
d'educació primària a Sant Josep. (Mesa de 17 de setembre del
2003).
RGE núm. 1861/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nomenament del responsable dels temes de l'ecotaxa. (Mesa
de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1862/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de
la mortalitat. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1863/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llicències
i autoritzacions de l'Hotel Bahía Park. (Mesa de 17 de
setembre del 2003).
RGE núm. 1864/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camp de
polo de Campos. (Mesa de 17 de setembre 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.
Ha cedit l'Ajuntament de Sant Josep (Eivissa) al Govern de
les Illes Balears un terreny apte per a la construcció d'un centre
d'educació primària a Sant Josep?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins criteris s'han utilitzat per al nomenament del Sr.
Cándido Valladolid com a responsable dels temes relacionats
amb l'ecotaxa?

RGE núm. 1865/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
Assessor de Turisme. (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1871/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats de
despesa en accions de comunicació i publicitat dels projectes
vinculats a l'ecotaxa. (Mesa de 17 de setembre del 2003).

Palma, a 17 de setembre del 2003.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

RGE núm. 1872/03, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en
funcionament de l'Hospital de Menorca. (Mesa de 17 de
setembre del 2003).

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. 187 3/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions per danys meteorològics al cultiu de la patata.
(Mesa de 17 de setembre del 2003).

Creu la consellera de Sanitat que existeix algun tipus de
relació entre l'augment de la mortalitat els mesos de juliol i
agost i l'onada de calor d'aquests mesos a les Illes Balears?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

RGE núm. 1874/03, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a posada en funcionament de la depuradora de Cala en Porter.
(Mesa de 17 de setembre del 2003).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 1875/03, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens
i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per fomentar l'estalvi energètic en l'enllumenat públic. (Mesa
de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1876/03, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Tadeo i
Florit,del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació
de la policia turística a Menorca.(Mesa de 17 de setembre del
2003).
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ha perdut l'Hotel Bahía Park les llicències i les
autoritzacions que li foren concedides per l'administració
turística, sense possibilitat de rehabilitació, amb inscripció de la
baixa definitiva en el Registre insular de Mallorca i General
d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes
Balears?
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Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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.

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

A quina distància es trobarà la part més propera de la
urbanització de l'anomenat camp de polo de Campos de la Platja
d'es Trenc?

Quina és la situació actual dels expedients de subvenció per
danys meteorològics al cultiu de la patata a Mallorca l'any
2003?

Palma, a 10 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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.

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.

Podria indicar el conseller de Turisme quins són els criteris
mitjançant els quals s'ha modificat la composició del Consell
Assessor de Turisme?

Quin temps estarà a posar-se en funcionament la depuradora
situada a Cala en Porter (Menorca)?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
G)
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 quantitats ha gastat l'actual govern en accions de
comunicació i publicitat dels projectes vinculats a l'anomenada
ecotaxa?

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 mesures ha adoptat o pensa adoptar la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia en relació amb el foment de l'estalvi
energètic en l'enllumenat públic?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Andreu Prohens i Vicens.

Palma, a 17 de setembre del 2003.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
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 previsions té el Govern de les Illes Balears en relació
amb la posada en funcionament de l'Hospital de Menorca?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com té previst la Conselleria de Funció Pública i Interior el
desenvolupament de la iniciativa del Govern d'implantació de
la policia turística a l'illa de Menorca?
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El diputat:
Jaime Tadeo i Florit.
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contestar davant la Comissió no permanent de Salut (Mesa de
17 de setembre del 2003).
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.12. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1758/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condicions
del contracte amb la UTE, a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1759/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificacions del contracte amb la UTE, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut (Mesa de 17 de setembre del
2003).
RGE núm. 1760/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a raons per
fer modificacions a les condicions del contracte amb la UTE,
a contestar davant la Comissió no permanent de Salut (Mesa
de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1761/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ambulàncies del contracte amb la UTE, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut (Mesa de 17 de setembre del
2003).
RGE núm. 1762/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PAC
d'Algaida, a contestar davant la Comissió no permanent de
Salut (Mesa de 17 de setembre del 2003).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
Hi ha hagut modificacions econòmiques del contracte
administratiu amb la UTE-LIREBA-Servicios Sociosanitarios
Generales, titular dels serveis d'ambulàncies del 061 de les Illes
Balears?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
Del contracte administratiu amb la UTE-LIREBA-Servicios
Sociosanitarios Generales, quines modificacions hi ha hagut?,
per quin import?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

RGE núm. 1763/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PAC de
Can Picafort, a contestar davant la Comissió no permanent de
Salut (Mesa de 17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1764/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat
d'aguts al complex hospitalari de Mallorca (quiròfans), a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut (Mesa de
17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1765/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat
d'aguts al complex hospitalari de Mallorca (UCI), a contestar
davant la Comissió no perma nent de Salut (Mesa de 17 de
setembre del 2003).
RGE núm. 1766/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat
d'aguts al complex hospitalari de Mallorca (URPA), a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut (Mesa de
17 de setembre del 2003).
RGE núm. 1767/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i
Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat
d'aguts al complex hospitalari de Mallorca (laboratori), a

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 no
permanent de Salut.
Del contracte administratiu amb la UTE-LIREBA-Servicios
Sociosanitarios Generales, per quina raó s'han fet les
modificacions que hi ha hagut?
Palma, a 11 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
Del contracte administratiu amb la UTE-LIREBA-Servicios
Sociosanitarios Generales, quin tipus d'ambulàncies,
medicalitzades o no, i tecnologia que porten?

H)
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 no
permanent de Salut.
Quan té previst obrir les unitats UCI de l'Hospital General
per fer -com ha anunciat- activitats de malalts aguts?

Palma, a 11 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 12 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

I)

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 no
permanent de Salut.

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 no
permanent de Salut.

En quina situació es troba el centre sanitari d'Algaida en la
seva transformació en PAC 24 hores?

Quan té previst obrir les UPRA de l'Hospital General per fer
-com ha anunciat- activitats amb malalts aguts?

Palma, a 12 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 12 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

J)

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 no
permanent de Salut.

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 no
permanent de Salut.

En quina situació es troba el projecte iniciat a l'anterior
legislació?

Quan obrir els 5 quiròfans amb la UCI, amb la UPRA pensa
posar en funcionament laboratori d'urgències l'Hospital
General?

Palma, a 12 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 12 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
Quan té previst obrir els 5 quiròfans de l'Hospital General
per fer -com ha anunciat- activitats de malalts aguts?
Palma, a 12 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1693/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a reforma de l'Estatut. (Mesa de 17 de
setembre del 2003).
RGE núm. 1737/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sector agrari i ramader. (Mesa de 17 de setembre del
2003).
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Palma, a 17 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Parlamentari Socialista presenta la proposició no de lleisegüent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius

A)

El sector primari, per la seva multifunció sobre el territori i
la societat és un sector estratègic per a la nostra economia i
conservació del medi ambient.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Així mateix donades les dificultats en què es troba i la difícil
rendibilitat de determinades activitats és un sector molt sensible
que requereix del suport tècnic i econòmic dels poders públics.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
per la Llei Orgànica 2/1983 de 25 de febrer, va suposar la
recuperació de les institucions d’autogovern del poble de les
Illes Balears.Aquell Estatut ha estat modificat en dues ocasions,
per les Lleis Orgàniques 9/1994, de 24 de març i 3/1999, de 8 de
gener, que varen ampliar la capacitat d’autogovern.
L’autonomia política ha permès l’elaboració d’un
ordenament jurídic propi, adaptat a les necessitats i
particularitats de les Illes Balears, i la possibilitat de dur a terme
unes polítiques públiques més properes a les demandes i els
interessos de la societat balear.
Tanmateix, l’Estatut d’Autonomia encara no resulta
suficient per satisfer la voluntat d’autogovern del poble de les
Illes Balears. Així ho recollia explícitament l’exposició de
motius de la LLO 3/99 afirmant que aquella reforma “ en cap
cas es podia considerar un punt i final de les aspiracions
d’autogovern dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, si no un punt i seguit que permeti continuar
treballant per assolir la quota de participació política que en raó
de la nostra història ens correspon”.
Peraltra banda, en aplicació del principi de subsidiarietat, no
resulta necessari el desplegament d’una administració perifèrica
de l’Estat, ans les seves funcions podrien ser exercides per les
administracions territorials de les Illes Balears, amb el
conseqüent avanç en agilitat i eficiència, i una millor gestió dels
recursos, sense innecessàries duplicitats.

D’altra banda hem vist com determinades actuacions i
manifestacions del Govern han generat una forta preocupació i
malestar que consideram molt negatius per als interessos del
sector.
És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears considera el sector de
l’agricultura i la ramaderia estratègic per a la nostra economia
i insta el Govern de les Illes Balears a donar-li tot el suport
necessari per garantir la seva pervivència i alternatives de futur.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el bon funcionament de Prilac per ser
necessari per al futur del sector.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir i millorar, si n’és el cas, les ajudes a
UCABAL, AADDSS o qualsevol altra fórmula associativa que
plantegi millorar i invertir en la viabilitat del sector.
4. El Parlament de les Illes Balears entén que només amb la
participació i la implicació del sector es pot garantir l’èxit de les
iniciatives i insta el Govern a consultar i escoltar totes les
organitzacions del sector.
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

A més, una qüestió cabdal que també hauria de resoldre de
manera satisfactòria l’Estatut és la garantia d’autonomia
financera sense la qual l’exercici de l’autogovern sempre serà
deficient.
3.16. SOLA LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears constituirà una ponència
per a la Reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
que tengui com a objectiu assolir el màxim nivell d’autogovern
que permet l’ordenament jurídic vigent.
Palma, a 8 de setembre del 2003.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 1711/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relatiu a solAlicitud de compareixença del
delegat del Govern a les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
17 de setembre del 2003, conformement amb l'establert per
l'article 43.4 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita que la Comissió d'Assumptes
Socials, mitjançant el president del Parlament, adopti l'acord de
recaptar la presència del delegat del Govern a les Illes Balears,
Sr. Miquel Ramis, per tal d'informar sobre la possible
construcció d'un centre d'internament d'immigrants.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A)
Membres de la Comissió no Permanent de Salut.

A)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple RGE núm. 1550/03 i 15551/03.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
17 de setembre del 2003, a la vista de l'escrit RGE núm.
1697/03, presentat pel diputat Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, acceptà la retirada
de les dues preguntes de referència, relatives a mesures per
impedir la desaparició definitiva del sector vacum lleter de
Mallorca i a informació sobre la baixada de preus de "Lácteos
Piris", respectivament, ambdues publicades al BOPIB núm. 8,
de 5 de setembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
Ordre de Publicació
B)
Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 1611/03.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
17 de setembre del 2003, a la vista de l'escrit RGE núm.
1698/03, presentat per la diputada Hble. Sra. Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, acceptà la retirada de la pregunta de referència,
relativa a Pla de neteja general de les zones turístiques de les
Illes, publicada al BOPIB núm. 9, de 12 de setembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de setembre del 2003, es donà per assabentada dels membres
designats pels diferents grups parlamentaris per integrar la
Comissió no Permanent de Salut (RGE núm. 1714/03, 1724/03,
1738/03, 1840/03, 1842/03). Aquests membres són els següents:
Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Miquel Munar i Cardell.
Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.
Hble. Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.
Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut.
Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló.
Hble. Sra. Maria Anna López i Oleo.
Hble. Sr. Josep Simó Gornés i Hachero.
Hble. Sr. Josep Miquel Mayans i Serra.
Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero.
Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Aina Salom i Soler.
Hble. Sra. Francina Armengol i Socias.
Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir.
Hble. Sra. Mª José Camps i Orfila.
Hble. Sra. Patrícia Abascal i Jiménez.
Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista:
Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds:
Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan.
Pel Grup Parlamentari Mixt:
Hble. Sra. Dolça Mulet i Dezcallar.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Reiteració de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple RGE núm. 1656/03.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
17 de setembre del 2003, a la vista de l'escrit RGE núm.
1877/03, presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, acceptà la
reiteració de la pregunta de referència, relativa a l'autopista
Eivissa-Sant Antoni, publicada al BOPIB núm. 9, de 12 de
setembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El president del Parlament:

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 9.
- Pàg. 78 i 80. Apartats K, L, M, N, O i P.
On diu: ..., de l'Hble. Sr. Miquel Rosselló i Pons, ...
Ha de dir: ..., de l'Hble. Sr. Miquel Rosselló i del Rosal, ...
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