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CC) RGE núm. 2059/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de salut mental.
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CI) RGE núm. 2065/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat pressupostari.
157
CJ) RGE núm. 2066/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat pressupostari.
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CK) RGE núm. 2067/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat pressupostari.
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CL) RGE núm. 2068/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa farmacèutica.
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CM) RGE núm. 2069/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa farmacèutica.
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CN) RGE núm. 2070/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa farmacèutica.
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CO) RGE núm. 2071/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat pressupostari.
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CP) RGE núm. 2072/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera.
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CQ) RGE núm. 2073/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera.
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CR) RGE núm. 2074/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera.
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CS) RGE núm. 2075/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera.
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CT) RGE núm. 2076/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera.
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CU) RGE núm. 2077/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera.
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CV) RGE núm. 2078/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera.
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CX) RGE núm. 2079/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera.
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CY) RGE núm. 2080/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera.
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CZ) RGE núm. 2081/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1889/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
Consell Escolar de les Illes Balears.
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B) RGE núm. 2166/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'esquerra Unida i Els Verds, relativa
a previsions davant el canvi climàtic.
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C) RGE núm. 2171/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a contractació
a l'IBANAT.
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D) RGE núm. 2174/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del projecte
de recuperació dels aiguamolls de Maristany.
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E) RGE núm. 2175/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a clausura definitiva.
160
F) RGE núm. 2176/03, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament de
la declaració d'obligacions de serveis públics dels vols interinsulars.
161
G) RGE núm. 2177/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsable sociosanitari
de salut mental.
161
H) RGE núm. 2178/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre d'interpretació
de Randa.
161
I) RGE núm. 2179/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del
curs escolar a Mallorca.
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J) RGE núm. 2180/03, de l'Hble. Sra. Diputada Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar a
Menorca.
161
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K) RGE núm. 2181/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs
escolar a Eivissa i Formentera.
161
L) RGE núm. 2182/03, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis amb les
oficines de promoció industrial de Catalunya, Múrcia i València.
161
M) RGE núm. 2183/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions a l'EDAR de Sant
Antoni (Eivissa).
162
N) RGE núm. 2184/03, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recaptació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en concepte de participació en els ingressos per IRPF.
162

3.12. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1895/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a pesques
experimentals i mostrejos al Cap Salines.
162
B) RGE núm. 1896/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a pròrroga
de veda del raor.
162
C) RGE núm. 1897/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a jornada
de pesca del Molt Honorable Sr. Jaume Matas.
162
D) RGE núm. 1898/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a laboratori
d'investigació del Port d'Andratx.
163
E) RGE núm. 1994/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes ecotaxa.
163
F) RGE núm. 1995/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció turística.
163
G) RGE núm. 1996/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Escola d'Hoteleria.
163

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 1914/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a manteniment del nivell de llengua catalana per
accedir a la funció pública.
163
B) RGE núm. 1934/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a foment de l'habitatge per a joves.
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C) RGE núm. 1943/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a desplegament d'energies renovables.

164

D) RGE núm. 1944/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a descomptes per a residents extracomunitaris.
165
E) RGE núm. 2009/03, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a l'empresa Perlas Majórica.

165

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1901/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a a favor del 0,7.

166

3.17. INFORMACIÓ
A) Criteris per a la inclusió de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple en l'ordre del dia de les sessions plenàries
ordinàries.
167
B) Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant ple RGE núm. 1549/03, 1613/03, 1655/03, 1664/03, 1665/03,
1666/03, 1667/03 i 1864/03.
167
C) Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 1682/03.
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4. INFORMACIONS
A) Adscripció de diputats al Grup Parlamentari Popular.
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B) Adscripció de diputats al Grup Parlamentari Socialista.
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C) Substitucions a diferents comissions i a la Diputació Permanent.

168

138

BOPIB núm. 11 - 26 de setembre del 2003
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1668/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel M unar i Cardell, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a previsions del Govern en relació amb
l'Hospital de Manacor. (BOPIB 9 de 12 de setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1671/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a declaració del servei públic del
transport aeri entre les Illes. (BOPIB 9 de 12 de setembre del
2003).
La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1669/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a regulació de la cooperació per
al desenvolupament. (BOPIB 9 de 12 de setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1660/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a declaració d'obligacions de
serveis públics dels vols entre les Illes i la Península. (BOPIB 9
de 12 de setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1670/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millores de les infraestructures
de sanejament i depuració de l'illa de Menorca. (BOPIB 9 de 12
de setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1672/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a foment de l'accés dels treballadors al mercat
de treball europeu. (BOPIB 9 de 12 de setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1673/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pins que realment han caigut en el temporal
de novembre del 2001. (BOPIB 9 de 12 de setembre del 2003).

139

Socialista, relativa a clausura definitiva de l'hotel Bahía Park.
(BOPIB 9 de 12 de setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1548/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a suport de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a la SAT PRILAC. (BOPIB 8 de 5 de
setembre del 2003).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1661/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llei de drogues. (BOPIB 9 de 12 de setembre
del 2003).

La contestà a la mateixa sessió, l'Hble. Sra. Vicepresidenta
del Govern de les Illes Balears i Consellera de Relacions
Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1662/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei de fons de
cooperació municipal. (BOPIB 9 de 12 de setembre del 2003).

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1581/03, de
l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a oposicions
de l'IBANAT. (BOPIB 9 de 12 de setembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

J)

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 1663/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, rebutjà les esmenes a la totalitat de
devolució RGE núm. 1536/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, 1521/03 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
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Nacionalista i 1565/03 del Grup Parlamentari Socialista al
Projecte de llei RGE núm 1441/03, pel qual es deroga la Llei
7/2001, de 23 d'abril, de l'impost sobre les estades a empreses
turístiques d'allotjament destinat a la dotació del fons per a la
millora de l'activitat turística i la preservació del medi ambient.
(BOPIB núm. 7 de 31 de juliol del 2003).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
La votació obtengué el resultat següent:
B)
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Designació dels representants del Parlament de les Illes
Balears en el Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, designà, per 52 vots a favor, cap en
contra i 6 abstencions, el Sr. Antoni Verd i Noguera, el Sr.
Josep Xabuc i Fortuny i el Sr. Andreu Crespí i Plaza, com a
representants del Parlament de les Illes Balears en el Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
de setembre del 2003, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
1546/03 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la
moció de censura, amb suport d'un trànsfuga, a Maria de la
Salut. (BOPIB núm. 8 de 5 de setembre del 2003).

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 2003/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a policia turística. (Mesa de 24 de setembre del
2003).
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Jurament o promesa de nous diputats.
A la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears de dia
16 de setembre del 2003, conformement amb l'article 7 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, procediren a jurar
o a prometre el seu càrrec l'Hble. Sra. Maria Binimelis i Amegual,
l'Hble. Sr. Joan Font i Rosselló i l'Hble. Sr. Jaime Ricardo Tadeo
i Florit.

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre policia turística.
A la vista de les manifestacions contradictòries que fa el
Govern de les Illes Balears entorn a la possible creació d'una
policia denominada turística, amb una sèrie de característiques
especials, sense que fins ara s'hagi pogut conèixer en què
consistirà exactament, quines seran les seves funcions, com
s'organitzarà, quin serà el seu finançament, etc., resu l t a
necessari formular la interpelAlació següent: A l'Hble. Sr.
Conseller d'Interior sobre el projecte de creació d'una policia
turística.
Palma, a 22 de setembre del 2003.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.
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Ordre de Publicació

RGE núm. 1915/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a titulació i currículum del director
adjunt de l'institut Ramon Llull. (Mesa de 24 de setembre del
2003).

RGE núm. 1878/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a inversions a Son Dureta. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1916/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a lloc de treball d'una funcionària
docent. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1899/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a obres al CP Son Verí. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1917/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a obres del CP de Son Pizà (Palma).
(Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1902/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Hospital Militar. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1918/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a obres del CP Rei Jaume III
(Llucmajor). (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1903/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalis ta, relativa a llistes d'espera als hospitals. (Mesa
de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1919/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a interculturalitat. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1904/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a transferències sanitàries. (Mesa de
24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1920/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a obres de l'IES de Porreres. (Mesa de
24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1905/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a transport sanitari. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1921/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a obres de l'IES de la Ribera (Palma).
(Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1906/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a programa de prevenció i abordatge
del conflicte juvenil. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1922/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ensenyament d'història. (Mesa de 24
de setembre del 2003).

RGE núm. 1907/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a centre de dia Can Clar (Llucmajor).
(Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1923/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a obres del CP Cas Capiscol (Palma).
(Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1908/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a centre socioeducatiu Es Pinaret.
(Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1924/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a obres al CP Badies. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1909/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a exclusió social. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).

RGE núm. 1925/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a camp d'aprenentatge de Formentera.
(Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1910/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a prevenció del maltractament a les
dones i als menors. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1926/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a prevenció de l'absentisme escolar.
(Mesa de 24 de setembre del 2003).

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
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RGE núm. 1977/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
de funcionaris de carrera i funcionaris interins cessats des de
l'1 de juliol del 1999. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1989/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
d'escolarització en tercera opció del curs 2003-2004. (Mesa
de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1978/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
de José Antonio Berastain. (Mesa de 24 de setembre del
2003).

RGE núm. 1990/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
d'escolarització del curs 2003-2004 en centres no elegits.
(Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1979/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
de funcionaris de carrera i funcionaris interins cessats des de
l'1 de juliol del 1999. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1991/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
d'escolarització del curs 2003-2004 fora de termini. (Mesa de
24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1980/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
de places de funcionaris dotades econòmicament. (Mesa de
24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1992/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adjudicacions de places de professorat per al curs 2003-2004.
(Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1981/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
de places de funcionaris creades. (Mesa de 24 de setembre del
2003).

RGE núm. 1993/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
tècnica d'escoletes infantils. (Mesa de 24 de setembre del
2003).

RGE núm. 1982/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
de funcions que desenvolupa el persona d'ocupació eventual.
(Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2022/03, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
gratuïtat dels llibres de text. (Mesa de 24 de setembre del
2003).

RGE núm. 1983/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
laboral d'empreses públiques, consorcis i empreses
participades acomiadat des del dia 1 de juliol del 2003.
(Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2023/03, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòries previstes de comissions previstes al REB. (Mesa
de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 1984/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
de personal laboral acomiadat des del dia 1 de juliol del
2003. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 1985/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
de funcionaris de carrera i funcionaris interins cessats des de
l'1 de juliol del 1999. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 1986/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
de funcionaris de carrera i funcionaris interins cessats des de
l'1 de juliol del 2003. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 1987/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
d'escolarització en primera opció del curs 2003-2004. (Mesa
de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 1988/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo
i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
d'escolarització en segona opció del curs 2003-2004. (Mesa
de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2024/03, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòries de comissions previstes al REB. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).
RGE núm. 2025/03, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora
de les instalAlacions de l'institut Àngels Cardona de
Ciutadella. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2026/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2027/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2028/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2029/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
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RGE núm. 2030/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2045/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espera
quirúrgica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2031/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2046/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2032/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2047/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2033/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2048/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esperes per
diagnòstic. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2034/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2049/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esperes per
diagnòstic. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2035/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2050/03, de l'H ble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esperes per
diagnòstic. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2036/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2051/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esperes per
diagnòstic. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2037/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2052/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esperes per
diagnòstic. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2038/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espera
quirúrgica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2053/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esperes per
diagnòstic. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2039/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espera
quirúrgica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2054/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espera per
diagnòstic. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2040/03, de l' Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espera
quirúrgica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2055/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espera per
diagnòstic. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2041/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espera
quirúrgica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2056/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espera per
diagnòstic. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2042/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espera
quirúrgica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2057/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consulta
de psiquiatria. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2043/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espera
quirúrgica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2058/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consulta
de psiquiatria. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2044/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espera
quirúrgica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2059/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
salut mental. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
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RGE núm. 2060/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
salut mental. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2075/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2061/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2076/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2062/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
pressupostari. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2077/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2063/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
construcció de centres de salut. (Mesa de 24 de setembre del
2003).

RGE núm. 2078/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2064/03, de l'Hble. Sr . Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
pressupostari. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2065/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
pressupostari. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2066/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
pressupostari. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

RGE núm. 2079/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2080/03, de l'H ble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2081/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 2067/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
pressupostari. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2068/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2069/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2070/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

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 el Govern de les Illes Balears ha anunciat la seva
intenció de construir un nou hospital per substituir el de Son
Dureta i atès el llarg període fins a l'acabament d'aquestes
obres, quines inversions es preveuen a l'hospital de Son Dureta
per millorar les mancances actuals?

RGE núm. 2071/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat
pressupostari. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2072/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

RGE núm. 2073/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2074/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera. (Mesa de 24 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 escrita.
Quin és el projecte d'obres previst per al CP Son Verí i quan
es durà a terme? (El BOIB núm. 114, de 12 d'agost del 2003,
publica un anunci de l'Ajuntament de Llucmajor).
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El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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bombones d'oxigen estan en terra per manca d'espai per
guardar-les i que les baixes del personal no es cobreixen?
Palma, a 16 de setembre del 2003.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troben les negociacions amb el
Ministeri de Defensa en relació amb l'Hospital Militar de Palma?
Palma, a 16 de setembre del 2003.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 escrita.
Té previst la Conselleria de Presidència i Esports ampliar el
programa de prevenció i abordatge del conflicte juvenil?
Palma, a 16 de setembre del 2003.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 escrita.
Quines mesures ha pres la consellera de Salut i Consum per
disminuir les llistes d'espera als hospitals?
Palma, a 16 de setembre del 2003.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan pensa la Sra. Consellera de Presidència i Esports que
començaran les obres del centre Can Clar de Llucmajor per tal
que es pugui convertir en centre de dia per a persones majors
assistides?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 de setembre del 2003.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

E)
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.
I)

Continua pensant la Sra. Castillo, actual consellera de Salut
i Consum, que la dotació pressupostària de les transferències
en matèria de salut varen ser suficients? Per quins motius?
Palma, a 16 de setembre del 2003.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 ha pres la consellera de Presidència i
Esports per solucionar el problema de la saturació de menors al
centre socioeducatiu Es Pinaret?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 de setembre del 2003.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

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

Quines mesures ha pres la consellera de Salut i Consum,
ateses les deficiències denunciades pel personal del 061 sobre
que les ambulàncies espanyades no s'arreglen, que les

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.
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Quines mesures i actuacions té previst realitzar la
Conselleria de Presidència i Esports en matèria de prevenció de
l'exclusió social?

En quina situació es troben les obres del colAlegi públic de
Son Pizà?
Palma, a 16 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Palma, a 16 de setembre del 2003.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures i actuacions té previst realitzar la
Conselleria de Presidència i Esports en matèria de prevenció del
maltractament a dones i a menors?
Palma, a 16 de setembre del 2003.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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.
Quina és la titulació i quin és el currículum de l'actual
director adjunt de l'institut Ramon Llull, proposat pel conseller
d'Educació i Cultura?
Palma, a 16 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta 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.
Quan començarà la darrera fase de la reforma i ampliació del
CP Rei Jaume III de Llucmajor?
Palma, a 16 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 diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins objectius i quines actuacions ha previst la Conselleria
d'Educació i Cultura per a la interculturalitat als centres
educatius?
Palma, a 16 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
En quina situació es troben les obres de l'institut d'educació
secundària de Porreres?

Quin lloc ocupa la funcionària docent Sra. Jaén Mercadal
dins la Conselleria d'Educació i Cultura?
Palma, a 16 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 16 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Pensa el Sr. Conseller d'Educació i Cultura continuar amb el
compromís adquirit per l'anterior conseller de crear un camp
d'aprenentatge a l'illa de Formentera?

Palma, a 16 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Palma, a 16 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.
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.
Està d'acord el conseller d'Educació i Cultura amb el Sr.
Matas sobre que el professorat ensenya història falsejada?

X)
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 mesures i actuacions té previstes la Conselleria
d'Educació i Cultura per a la prevenció de l'absentisme escolar?

Palma, a 16 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Palma, a 16 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.
T)
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.
En quina situació es troben les obres del colAlegi públic de
Cas Capiscol?
Palma, a 16 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació nominal de tots els funcionaris de carrera
i funcionaris interins, de totes les conselleries i ens
instrumentals de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
ocupants de llocs de treball, amb forma de provisió de "lliure
designació", que han estat cessats des del dia 1 de juliol del
1999 fins al dia 30 de juny del 2003?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

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

En quina situació es troba el projecte d'ampliació del CP
Badias i quin és el termini previst d'acabament?
Palma, a 16 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunt a
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.
Quines funcions exerceix el Sr. José Antonio Berastain Díez
com a inspector general de Serveis i quina és la seva retribució
anual bruta sense Seguretat Social?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'avaluació del cost econòmic que ha suposat, a 1
de setembre del 2003, la reestructuració del Departament Jurídic
per a tots els conceptes?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació nominal del personal laboral de totes les
empreses públiques, consorcis de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i empreses participades que han estat acomiadats
des de dia 1 de juliol del 2003 i quin ha estat el motiu de
cessament de cadascun?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

AB)
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 places de funcionaris que han estat
dotades econòmicament per acord del Consell de Govern o per
resolució del conseller d'Interior, des de dia 1 de juliol del 2003,
amb expressió individual i anual de la seva retribució anual
bruta sense Seguretat Social?

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.

Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Quina és la relació nominal del personal laboral de totes les
conselleries i ens instrumentals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears que han estat acomiadats des de dia 1 de juliol
del 2003 i quin ha estat el motiu del cessament de cadascun?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació detallada de places de funcionaris
creades per acord del Consell de Govern o per resolució del
conseller d'Interior, des del dia 1 de juliol del 2003?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació detallada de les funcions que
desenvolupa el personal d'ocupació eventual, de totes les
conselleries i ens autònoms, nomenats des de dia 1 de juliol del
2003?

Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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.
Quina és la relació nominal de tots els funcionaris de carrera
i funcionaris interins de totes les conselleries i ens
instrumentals de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
ocupants de llocs de treball, amb forma de provisió de "lliure
designació", que han estat cessats des de dia 1 de juliol del
1999 fins a dia 30 de juny del 2003?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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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.
Quina és la relació nominal de tots els funcionaris de carrera
i funcionaris interins de totes les conselleries i ens
instrumentals de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
ocupants de llocs de treball, amb forma de provisió de "lliure
designació", que han estat cessats des de dia 1 de juliol del
2003 i quin ha estat el motiu del cessament de cadascun?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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Palma, a 15 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin nombre d'alumnes, per comunitat autònoma o país de
procedència, han estat escolaritzats en el curs 2003-2004 en un
centre que no fou elegit en cap opció?
Palma, a 15 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin nombre d'alumnes, per comunitat autònoma o país de
procedència, han estat escolaritzats en el curs 2003-2004 en el
centre elegit en primera opció?
Palma, a 15 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

AM)
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 nombre d'alumnes, per comunitat autònoma o país de
procedència, han solAlicitat una plaça escolar fora de termini?
Palma, a 15 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)

AN)
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.

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 nombre d'alumnes, per comunitat autònoma o país de
procedència, han estat escolaritzats en el curs 2003-2004 en el
centre elegit en segona opció?
Palma, a 15 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

Quines places de professorat han estat adjudicades després
de dia 15 de setembre del 2003?
Palma, a 15 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin nombre d'alumnes, per comunitat autònoma o país de
procedència, han estat escolaritzats en el curs 2003-2004 en el
centre elegit en tercera opció?

AO)
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.
Per què la Conselleria de Treball i Formació no forma part de
la comissió tècnica encarregada de la programació d'escoletes
infantils?
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Palma, a 15 de setembre del 2003.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

Continua pensant el Govern de les Illes Balears a millorar les
instalAlacions de l'inst itut Àngels Cardona de Ciutadella o, al
contrari, traslladar les activitats formatives al sector turístic
(hoteleria) al municipi d'Alaior?

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.
Pensa el Govern de les Illes Balears establir la gratuïtat dels
llibres de text de l'ensenyament infantil, primària i secundària als
propers pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears?
Palma, a 22 de setembre del 2003.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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.
Quantes convocatòries hi ha previstes per als propers sis
mesos de les comissions previstes a la Llei de règim especial de
Balears?
Palma, a 29 de setembre del 2003.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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
sotas ignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes reunions de les comissions previstes a la Llei de
règim especial de Balears s'han convocat des de dia 1 d'agost
del 2003?
Palma, a 29 de setembre del 2003.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Palma, a 29 de setembre del 2003.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes de juny corresponents a
medicina primària i especialitzada d'Eivissa: import líquid del
mes; acumulat de l'any, d'import líquid fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; nombre de receptes del mes; acumulat de
l'any, del nombre de receptes fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; despesa per recepta del mes de referència i
acumulat de l'any, de la despesa per recepta fins al mes de
referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'anterior i tant
per cent de variació?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes de maig corresponents a
medicina primària i especialitzada d'Eivissa: import líquid del
mes; acumulat de l'any, d'import líquid fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; nombre de receptes del mes; acumulat de
l'any, del nombre de receptes fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant p e r
cent de variació; despesa per recepta del mes de referència i
acumulat de l'any, de la despesa per recepta fins al mes de
referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'anterior i tant
per cent de variació?

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.

Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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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.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes d'abril corresponents a
medicina primària i especialitzada d'Eivissa: import líquid del
mes; acumulat de l'any, d'import líquid fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; nombre de receptes del mes; acumulat de
l'any, del nombre de receptes fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; despesa per recepta del mes de referència i
acumulat de l'any, de la despesa per recepta fins al mes de
referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'anterior i tant
per cent de variació?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes d'abril corresponents a
medicina primària i especialitzada de Menorca: import líquid del
mes; acumulat de l'any, d'import líquid fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; nombre de receptes del mes; acumulat de
l'any, del nombre de receptes fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; despesa per recepta del mes de referència i
acumulat de l'any, de la despesa per recepta fins al mes de
referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'anterior i tant
per cent de variació?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
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.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes de maig corresponents a
medicina primària i especialitzada de Menorca: import líquid del
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mes; acumulat de l'any, d'import líquid fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; nombre de receptes del mes; acumulat de
l'any, del nombre de receptes fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; despesa per recepta del mes de referència i
acumulat de l'any, de la despesa per recepta fins al mes de
referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'anterior i tant
per cent de variació?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes de juny corresponents a
medicina primària i especialitzada de Menorca: import líquid del
mes; acumulat de l'any, d'import líquid fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; nombre de receptes del mes; acumulat de
l'any, del nombre de receptes fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; despesa per recepta del mes de referència i
acumulat de l'any, de la despesa per recepta fins al mes de
referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'anterior i tant
per cent de variació?
Palma, a 17 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.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes de juliol corresponents a
medicina primària i especialitzada d'Eivissa: import líquid del
mes; acumulat de l'any, d'import líquid fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; nombre de receptes del mes; acumulat de
l'any, del nombre de receptes fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; despesa per recepta del mes de referència i
acumulat de l'any, de la despesa per recepta fins al mes de
referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'anterior i tant
per cent de variació?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
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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 de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes de juliol corresponents a
medicina primària i especialitzada de M enorca: import líquid del
mes; acumulat de l'any, d'import líquid fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; nombre de receptes del mes; acumulat de
l'any, del nombre de receptes fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; despesa per recepta del mes de referència i
acumulat de l'any, de la despesa per recepta fins al mes de
referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'anterior i tant
per cent de variació?
Palma, a 17 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 de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes de juliol corresponents a
medicina primària de Mallorca, Son Dureta, Son Llàtzer,
Manacor i Gesma: import líquid del mes; acumulat de l'any,
d'import líquid fins al mes de referència, comparatiu amb el
mateix acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació;
nombre de receptes del mes; acumulat de l'any, del nombre de
receptes fins al mes de referència, comparatiu amb el mateix
acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació; d e s p e s a
per recepta del mes de referència i acumulat de l'any, de la
despesa per recepta fins al mes de referència, comparatiu amb
el mateix acumulat de l'anterior i tant per cent de variació?
Palma, a 17 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 de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes de juny corresponents a
medicina primària de Mallorca, Son Dureta, Son Llàtzer,
Manacor i Gesma: import líquid del mes; acumulat de l'any,
d'import líquid fins al mes de referència, comparatiu amb el
mateix acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació;
nombre de receptes del mes; acumulat de l'any, del nombre de
receptes fins al mes de referència, comparatiu amb el mateix
acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació; despesa
per recepta del mes de referència i acumulat de l'any, de la
despesa per recepta fins al mes de referència, comparatiu amb
el mateix acumulat de l'anterior i tant per cent de variació?
Palma, a 17 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 de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes de maig corresponents a
medicina primària de Mallorca, Son Dureta, Son Llàtzer,
Manacor i Gesma: import líquid del mes; acumulat de l'any,
d'import líquid fins al mes de referència, comparatiu amb el
mateix acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació;
nombre de receptes del mes; acumulat de l'any, del nombre de
receptes fins al mes de referència, comparatiu amb el mateix
acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació; despesa
per recepta del mes de referència i acumulat de l'any, de la
despesa per recepta fins al mes de referència, comparatiu amb
el mateix acumulat de l'anterior i tant per cent de variació?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes d'abril corresponents a
medicina primària de Mallorca, Son Dureta, Son Llàtzer,
M anacor i Gesma: import líquid del mes; acumulat de l'any,
d'import líquid fins al mes de referència, comparatiu amb el
mateix acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació;
nombre de receptes del mes; acumulat de l'any, del nombre de
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receptes fins al mes de referència, comparatiu amb el mateix
acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació; despesa
per recepta del mes de referència i acumulat de l'any, de la
despesa per recepta fins al mes de referència, comparatiu amb
el mateix acumulat de l'anterior i tant per cent de variació?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotas ignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera quirúrgica de l'hospital Verge del Toro,
quines són les dades referides a 31 d'agost del 2003: llista
d'espera quirúrgica total, demora mitjana (actius), llista total
superior a sis mesos, espera mitjana i LEQ/1.000 habitants?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera quirúrgica de l'hospital de Can Misses,
quines són les dades referides a 31 d'agost del 2003: llista
d'espera quirúrgica total, demora mitjana (actius), llista total
superior a sis mesos, espera mitjana i LEQ/1.000 habitants?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Llista d'espera quirúrgica de l'hospital de Manacor, quines
són les dades referides a 31 d'agost del 2003: llista d'espera
quirúrgica total, demora mitjana (actius), llista total superior a
sis mesos, espera mitjana i LEQ/1.000 habitants?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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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.
Llista d'espera quirúrgica de l'hospital de Son Dureta,
quines són les dades referides a 31 d'agost del 2003: lli s t a
d'espera quirúrgica total, demora mitjana (actius), llista total
superior a sis mesos, espera mitjana i LEQ/1.000 habitants?
Palma, a 17 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.
Llista d'espera quirúrgica de l'hospital de Son Llàtzer, quines
són les dades referides a 31 d'agost del 2003: llista d'espera
quirúrgica total, demora mitjana (actius), llista total superior a
sis mesos, espera mitjana i LEQ/1.000 habitants?
Palma, a 17 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.
Llista d'espera quirúrgica, per serveis, de l'hospital Verge del
Toro, quines són les dades, referides a 31 d'agost del 2003:
espera de 0 a 3 mesos, espera de 3 a 6 mesos, espera superior
a 6 mesos, esp era total de cada servei, entrades del mes,
sortides del mes, índex entrades/sortides i acumulat anual
d'entrades?
Palma, a 17 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.
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Llista d'espera quirúrgica, per serveis, de l'hospital de Can
Misses, quines són les dades, referides a 31 d'agost 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 18 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.
Llista d'espera quirúrgica, per serveis, de l'hospital de
Manacor, quines són les dades, referides a 31 d'agost 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 17 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.
Llista d'espera quirúrgica, per serveis, de l'hospital de Son
Llàtzer, quines són les dades, referides a 31 d'agost 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 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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.
Llista d'espera quirúrgica, per serveis, de l'hospital de Son
Dureta, quines són les dades, referides a 31 d'agost 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 17 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.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i Tac convencional, quins són 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 31 d'agost
del 2003?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula 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, quins són 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 31 de
juliol del 2003?
Palma, a 18 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.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i Tac convencional, quins són els malalts pendents
de cita, la demora superior a 60 dies, els pacients pendents i la
demora extrahospitalària a l'Hospital de Manacor a 31 de juliol
del 2003?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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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.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i Tac convencional, quins són els malalts pendents
de cita, la demora superior a 60 dies, els pacients pendents i la
demora extrahospitalària a l'Hospital de Manacor a 31 d'agost
del 2003?
Palma, a 18 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.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i Tac convencional, quins són 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 31 d'agost
del 2003?
Palma, a 18 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
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, quins són 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 31 de juliol
del 2003?
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte dels malalts pendents
TAC, RNM i Tac convencional, quins
de cita, la demora superior a 60 dies,
demora extrahospitalària a l'Hospital
juliol del 2003?

d'ecografia, mamografia,
són els malalts pendents
els pacients pendents i la
de Son Dureta a 31 de

Palma, a 18 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.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i Tac convencional, quins són els malalts pendents
de cita, la demora superior a 60 dies, els pacients pendents i la
demora extrahospitalària a l'Hospital de Son Dureta a 31 d'agost
del 2003?
Palma, a 17 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.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i Tac convencional, quins són 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 31
d'agost del 2003?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 18 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.

BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Quines són les dades de consulta de psiquiatria als centres
de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, desintoxicació, Menorca
i Eivissa, referides a març, abril, maig i juny amb les dades
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següents: primeres consultes, successives, total consultes i
ràtio primeres/successives?
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 són les dades de consulta de psiquiatria als centres
de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, desintoxicació, Menorca
i Eivissa, referides a juliol i agost amb les dades següents:
primeres consultes, successives, total consultes i ràtio
primeres/successives?
Palma, a 17 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.
A salut mental, quines són les dades d'hospitalització a les
distintes unitats de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Gesma,
UTCA, total Mallorca, Eivissa, Menorca i total Balears,
corresponents als mesos de març, abril, maig i juny i acumulat,
referides a: nombre de llits, nombre d'ingressos, nombre
d'ingressos per 1.000 habitants, urgències, tant per cent
urgències hospital, urgències sector per 1.000 habitants,
estades, ocupació, estada mitjana, taxa d'ingressos sector per
1.000 habitants i llits per 1.000 habitants?
Palma, a 17 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.
A salut mental, quines són les dades d'hospitalització a les
distintes unitats de Son Dureta, Son Llàtzer, M anacor, Gesma,
UTCA, total Mallorca, Eivissa, Menorca i total Balears,
corresponents als mesos de juliol i agost i acumulat, referides

a: nombre de llits, nombre d'ingressos, nombre d'ingressos per
1.000 habitants, urgències, tant per cent urgències hospital,
urgències sector per 1.000 habitants, es tades, ocupació, estada
mitjana, taxa d'ingressos sector per 1.000 habitants i llits per
1.000 habitants?
Palma, a 17 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
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 de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes d'agost corresponents a
medicina primària i especialitzada d'Eivissa: import líquid del
mes; acumulat de l'any, d'import líquid fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; nombre de receptes del mes; acumulat de
l'any, del nombre de receptes fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; despesa per recepta del mes de referència i
acumulat de l'any, de la despesa per recepta fins al mes de
referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'anterior i tant
per cent de variació?
Palma, a 18 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.
Q uin és l'estat d'execució, per capítols, del pressupost de
l'hospital Fundació Son Llàtzer a 31 de juny del 2003, incloenthi, si n'és el cas, les ampliacions pressupostàries produïdes fins
aleshores i la desviació prevista a final del 2003?
Palma, a 18 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.

BOPIB núm. 11 - 26 de setembre del 2003
Quins centres de salut i quines unitats sanitàries es troben
en construcció a les Illes Balears a 31 de juny del 2003, amb
data d'inici d'obra, i quins centres es troben pendents de sortida
a concurs en aquesta mateixa data?
Palma, a 18 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
sotas ignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució, per capítols, del pressupost de
l'hospital Fundació Manacor a 31 de juny del 2003, incloent-hi,
si n'és el cas, les ampliacions pressupostàries produïdes fins
aleshores i la desviació prevista a final del 2003?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució, per capítols, del pressupost de
l'hospital Fundació Manacor a 31 de juny del 2003, incloent-hi,
si n'és el cas, les ampliacions pressupostàries produïdes fins
aleshores i la desviació prevista a final del 2003?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució, per capítols, del pressupost de
l'hospital de Son Dureta a 31 de juny del 2003, incloent-hi, si
n'és el cas, les ampliacions pressupostàries produïdes fins
aleshores i la desviació prevista a final del 2003?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes d'agost corresponents a
medicina primària i especialitzada d'Eivissa: import líquid del
mes; acumulat de l'any, d'import líquid fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; nombre de receptes del mes; acumulat de
l'any, del nombre de receptes fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; despesa per recepta del mes de referència i
acumulat de l'any, de la despesa per recepta fins al mes de
referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'anterior i tant
per cent de variació?
Palma, a 18 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.
CJ)
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 l'estat d'execució, per capítols, del pressupost de
l'hospital de Can Misses a 31 de juny del 2003, incloent-hi, si
n'és el cas, les ampliacions pressupostàries produïdes fins
aleshores i la desviació prevista a final del 2003?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

CM)
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 de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes d'agost corresponents a
medicina primària i especialitzada de Menorca: import líquid del
mes; acumulat de l'any, d'import líquid fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; nombre de receptes del mes; acumulat de
l'any, del nombre de receptes fins al mes de referència,
comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i tant per
cent de variació; despesa per recepta del mes de referència i
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acumulat de l'any, de la despesa per recepta fins al mes de
referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'anterior i tant
per cent de variació?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
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 de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
quines són les dades referides al mes d'agost corresponents a
medicina primària i especialitzada de Mallorca, Son Dureta, Son
Llàtzer i Gesma: import líquid del mes; acumulat de l'any,
d'import líquid fins al mes de referència, comparatiu amb el
mateix acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació;
nombre de receptes del mes; acumulat de l'any, del nombre de
receptes fins al mes de referència, comparatiu amb el mateix
acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació; despesa
per recepta del mes de referència i acumulat de l'any, de la
despesa per recepta fins al mes de referència, comparatiu amb
el mateix acumulat de l'anterior i tant per cent de variació?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CQ)
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 31 d'agost del 2003,
indicant-ne el tant per cent de variació mes a mes?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
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 31 d'agost del 2003,
indicant-ne el tant per cent de variació mes a mes?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sot asignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'estat d'execució, per capítols, del pressupost de
l'hospital Verge del Toro a 31 de juny del 2003, incloent-hi, si
n'és el cas, les ampliacions pressupostàries produïdes fins
aleshores i la desviació prevista a final del 2003?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CP)
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 31 de juliol del
2003, indicant-ne el tant per cent de variació mes a mes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
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 Verge del Toro, per especialitats a 31 d'agost del 2003,
indicant-ne el tant per cent de variació mes a mes?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
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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Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'hospital Verge del Toro, per especialitats, a 31 de juliol del
2003, indicant-ne el tant per cent de variació mes a mes?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CU)
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 31 de juliol del 2003,
indicant-ne el tant per cent de variació mes a mes?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CV)
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 31 d'agost del 2003,
indicant-ne el tant per cent de variació mes a mes?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CX)
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 31 d'agost del 2003,
indicant-ne el tant per cent de variació mes a mes?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
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 31 de juliol del 2003,
indicant-ne el tant per cent de variació mes a mes?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
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 31 de juliol del 2003,
indicant-ne el tant per cent de variació mes a mes?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1889/03, 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 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2166/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'esquerra Unida i Els
Verds, relativa a previsions davant el canvi climàtic. (Mesa de
24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2171/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a contractació a l'IBANAT. (Mesa de 24 de setembre
del 2003).
RGE núm. 2174/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada
del projecte de recuperació dels aiguamolls de Maristany.
(Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 2175/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a clausura
definitiva. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
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RGE núm. 2176/03, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament de la declaració d'obligacions de
serveis públics dels vols interinsulars. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).

Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2177/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsable sociosanitari de salut mental. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).
RGE núm. 2178/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
d'interpretació de Randa. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

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.
Quines previsions té el Govern davant
previstos del canvi climàtic sobre les Illes Balears?

RGE núm. 2179/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inici del curs escolar a Mallorca. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).
RGE núm. 2180/03, de l'Hble. Sra. Diputada Anna López
i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del
curs escolar a Menorca. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

els

impactes

Palma, a 23 de setembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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

RGE núm. 2181/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inici del curs escolar a Eivissa i Formentera. (Mesa de 24
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. 2182/03, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Prohens
i Vicens, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis
amb les oficines de promoció indus trial de Catalunya, Múrcia
i València. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

Quins estudis, coneixements o quina experiència
professional acumula el Sr. Mariano Servera per haver-lo
contractat per realitzar treball per l'IBANAT?
Palma, a 22 de setembre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

RGE núm. 2183/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions a
l'EDAR de Sant Antoni (Eivissa). (Mesa de 24 de setembre del
2003).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2184/03, de l'Hble. Sra. Diputada Miser icòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recaptació de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
concepte de participació en els ingressos per IRPF. (Mesa de
24 de setembre del 2003).
Palma, a 24 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.
Quins són els motius que han conduït el Govern de les Illes
Balears a la retirada del project e de recuperació dels aiguamolls
de Maristany d'Alcúdia?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 24 de setembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

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

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

Per quin motiu el Sr. Conseller d'Educació i Cultura no ha
tingut a bé d'incloure cap menorquí dins de les quatre
personalitats de reconegut prestigi que ha nomenat per formar
part del Consell Escolar de les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Considera el conseller de Turisme que un hotel amb sanció
ferma de clausura definitiva pot tornar a obrir les seves portes
al públic?
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller d'Educació i Cultura sobre
l'inici del curs escolar 2003-2004 a l'illa de Mallorca?
Palma, a 24 de setembre del 2003.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la consignació pressupostària prevista pel
Ministeri de Foment per al finançament de la declaració
d'obligacions de serveis públics dels vols interinsulars de les
Illes Balears?
Palma, a 11 de juliol del 2003.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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 Ple.
Quina valoració fa el conseller d'Educació i Cultura sobre
l'inici del curs escolar 2003-2004 a l'illa de Menorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 24 de setembre del 2003.
La diputada:
Anna López i Oleo.

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.

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

Qui és el responsable sociosanitari i de salut mental al
Servei de Salut de les Illes Balears a data d'avui?
Palma, a 18 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 oral davant Ple.
Q uina valoració fa el conseller d'Educació i Cultura sobre
l'inici del curs escolar 2003-2004 a Eivissa i Formentera?
Palma, a 24 de setembre del 2003.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins criteris han conduït a tancar el centre d'interpretació
de Randa?
Palma, a 19 de setembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins avantatges es poden derivar de la signatura de
convenis amb les diferents oficines de promoció industrial de
Catalunya, Múrcia i València?
Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Andreu Prohens i Vicens.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines obres o actuacions es realitzen o es preveu dur a
t erme a l'EDAR de Sant Antoni (Eivissa) per tal d'evitar les
males olors?
Palma, a 23 de setembre del 2003.
El diputat:
Antoni Marí i Tur.

RGE núm. 1994/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes ecotaxa, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 1995/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció turística, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 1996/03, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Escola d'Hoteleria, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la recaptació efectiva dels darrers cinc anys en
concepte de participació de les Illes Balears en els ingressos
per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques?
Palma, a 24 de setembre del 2003.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1895/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a pesques experimentals i mostrejos al Cap Salines,
a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).
RGE núm. 1896/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a pròrroga de veda del raor, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 24 de setembre del 2003).
RGE núm. 1897/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a jornada de pesca del Molt Honorable Sr. Jaume
Matas, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de
24 de setembre del 2003).
RGE núm. 1898/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a laboratori d'investigació del Port d'Andratx, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Demanam al Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca quines
pesques experimentals i quin resultat han donat els mostrejos
realitzats a la zona del Cap Salines, dins la reserva marina de
Migjorn, durant l'any 2003.
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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 oral davant comissió.
Demanam al Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca per quin
motiu el Govern va anulAlar la pròrroga de la veda del raor fins
dia 1 de setembre, dins la reserva marina de Migjorn, sense
consultar la Comissió de Seguiment de la reserva marina.
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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Demanam al Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca quina opinió
li mereix que el Molt Honorable Sr. Jaume Matas sortís a pescar
raors el passat dia 16 d'agost, amb una barca professional de
llista 3a, cosa totalment prohibida per la normativa vigent.
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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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 de
Turisme.
Quan es posarà en marxa l'Escola d'Hoteleria a Eivissa?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 18 de setembre del 2003.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Demanam al Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca amb quina
situació es troba el projecte de rehabilitació del laboratori
d'investigació del Port d'Andratx.
Palma, a 17 de setembre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 1914/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a manteniment del nivell de llengua
catalana per accedir a la funció pública. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).
RGE núm. 1934/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a foment de l'habitatge per a joves.
(Mesa de 24 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 la Comissió de
Turisme.

RGE núm. 1943/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a desplegament d'energies
renovables. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

Quins projectes presentats a la legislatura passada es duran
a terme amb el finançament de l'ecotaxa?

RGE núm. 1944/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a descomptes per a residents
extracomunitaris. (Mesa de 24 de setembre del 2003).

Palma, a 18 de setembre del 2003.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

RGE núm. 2009/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a l'empresa Perlas Majórica. (Mesa de 24 de
setembre del 2003).
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
En què consisteix la major independència en temes de
promoció que ha anunciat el conseller de Turisme?
Palma, a 18 de setembre del 2003.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Arran de les informacions referents a la intenció del Govern
de les Illes Balears de suprimir l'exigència de coneixements
lingüístics mitjans (nivell C) per a l'accés a llocs de feina de
l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
entenem que l'exigència de coneixements lingüístics mitjans
(nivell C) per a l'accés a llocs de feina de l'administració no és
una imposició, exigir els coneixements adequats de la llengua
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pròpia i oficial de les Illes Balears és una necessitat a l'hora de
respectar els drets lingüístics dels administrats.
Demanar els coneixements lingüístics adequats redunda en
el bon funcionament de l'administració perquè no incrementa el
volum de feina de traducció o correcció de textos i, a més, dota
l'administració d'empleats que ja tenen els coneixements
lingüístics adequats i no ha de destinar recursos i temps per
formar-los posteriorment.
El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la
proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir el Decret 25/2001, de 16 de febrer, pel qual
s'aprova el reglament que regula l'exigència de coneixements de
llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la
funció pública de l'administració del Govern de les Illes Balears
(BOIB núm. 23, de 22 de febrer del 2001).
Palma, a 11 de setembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Un dels majors problemes de l'Estat espanyol és l'increment
del preu dels habitatges. Molts factors, que no és el moment
d'analitzar, han contribuït a aquest increment dels preus. A les
Illes Balears, en particular, aquest problema s'ha de sentir en
major grau per mor de l'increment demogràfic produït a les
darreres dècades. La forta immigració, l'increment de la natalitat,
superior a la resta de l'Estat, la demanda de segones residències
per part de ciutadans de la resta d'Europa, han provocat un
considerable increment dels preus de l'habitatge, tant en règim
de propietat, com de lloguer.
A quest problema el pateixen especialment els joves, que
tenen vertaderes dificultats per independitzar-se de la família a
causa de la carestia de l'habitatge. Segons l'informe elaborat per
l'Observatori Jove d'Habitatge a Espanya, corresponent al
primer trimestre del 2003, les Illes Balears estan entre les quatre
comunitats autònomes on resulta més car l'accés a l'habitatge
per part dels joves.
D'altra banda, l'habitatge és una competència compartida
per totes les administracions públiques, ajuntaments, consells
insulars, Govern de les Illes Balears i Govern de l'Estat. Aquesta
dispersió competencial obliga a coordinar les polítiques per tal
de fer més òptims els resultats.
Per aquest motiu, el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar,
en el termini de tres mesos, un pla de foment de l'habitatge per
als joves que, entre d'altres, contempli les mesures següents:
1. Incrementar les desgravacions fiscals per a adquisició
d'habitatge per als menors de 33 anys.
2. Incloure la desgravació per lloguer en la declaració de l'IRPF.
3. Promoure una línia de crèdits a baix interès per abaratir el
preu dels habitatges per als joves.
4. Facilitar avals destinats a cobrir el percentatge que no
garanteix la hipoteca.
5. Crear una borsa de pisos de lloguer per a joves.
6. Facilitar els "subarrendaments" de l'administració a joves.
7. Promoure la constitució de cooperatives de construcció que
complementin la formació de joves treballadors amb l'adquisició
d'habitatges.
8. Crear una línia de promoció de foyers (espais compartits) com
a habitatges de transició, de pas entre l'emancipació i la compra
d'habitatge.
9. Coordinar les polítiques de foment de l'habitatge entre les
distintes institucions. Crear els instruments públics necessaris
per fer possible l'"administració única" en matèria d'ajuts i
gestió d'habitatge.
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Aquest estiu passat ha estat el més calent de les darreres
dècades. Al conjunt del continent europeu, de manera especial,
s'ha patit una intensa onada de calor. Cada vegada hi ha més
gent que associa aquestes temperatures extremes al canvi
climàtic provocat per l'activitat humana. És cert que és difícil
establir sense dubtes una relació de causa-efecte entre les
temperatures d'un estiu i el procés d'escalfament global. També
és cert, però, que l'anomenat "efecte hivernacle" ha passat de
ser una hipòtesi a ser una realitat acceptada per la immensa
majoria de la comunitat científica. La responsabilitat de les
institucions, davant de les potencials conseqüències del canvi
climàtic sobre els ecosistemes i sobre el benestar humà, no pot
ser defugida.
La regió mediterrània és especialment vulnerable als efectes
del canvi climàtic. Els informes dels equips de científics
auspiciats per Nacions Unides parlen d'estius més llargs i més
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secs, de pujada del nivell de la mar i de major incidència de
fenòmens climàtics extrems. Les Illes Balears, amb una
economia dependent del turisme, es juguen el seu futur en la
política de protecció del clima. Pensem, per exemple, en
l'impacte que pot tenir l'increment del nivell de la mar sobre les
nostres platges, tal com han alertat diversos estudis científics.
Tanmateix, la inèrcia d'un model de desenvolupament
malbaratador d'energia fa que continuem, augmentant la nostra
contribució al canvi climàtic. Des de l'any 1990 (any de
referència per a les reduccions de gasos causants d'efecte
hivernacle establertes al Protocol de Kioto) fins el 2002, les
emissions de "gasos hivernacles" han augmentat en un 53%.
L'any 2003 es produirà un altre augment significatiu, a jutjar
pels rècords de consum elèctric assolits aquest estiu. Continuar
pel mateix camí suposa hipotecar el nostre futur. Suposa, a més
a més, agreujar el deute ecològic que els països del nord tenen
contret amb els països del sud.
El Govern de les Illes Balears ha aprovat recentment un pla
energètic. Les altes temperatures d'aquest estiu i els alts nivells
de consum energètic ens posen davant la responsabilitat
d'introduir-hi objectius més ambiciosos de desplegament de les
energies renovables. L'energia solar fotovoltaica, especialment,
ha de rebre un fort impuls, dins d'una estratègia de transició cap
a un model energètic més net. El Parlament de les Illes Balears
ja s'ha manifestat a favor d'aquest canvi de model: l'any 1996
aprovava, per unanimitat, una moció que instava el Govern de
les Illes Balears a prendre mesures en favor de la protecció del
clima.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds presenta la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Pla director sectorial energètic en els
sentits següents:
1. Introduir-hi un pla de sostres solars fotovoltaics, que suposi
instalAlar anualment 2 MWp de potència fotovoltaica
descentralitzada, equivalent a 1.000 instalAlacions domèstiques
de 2 kWp a l'any.
2. Introduir-hi el foment del desplegament massiu de l'energia
solar tèrmica, mitjançant la regulació de la seva implantació als
edificis públics, als hotels i a les noves edificacions.
3. Introduir-hi un pla d'aprofitament de l'energia eòlica que faci
possible un desenvolupament descentralitzat compatible amb
els valors paisatgístics i la protecció de les aus.
Palma, a 18 de setembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Tant la Constitució Espanyola com la legislació europea
reconeixen l'especial condició de les regions insulars pel que fa
a les limitacions que aquesta condició suposa a la lliure
circulació de les persones. És en virtut d'aquest reconeixement
que l'Estat reconeix diferents tipus de descomptes als
desplaçaments que duen a terme els ciutadans de les Illes
Balears, de Canàries i de les ciutats autònomes de Ceuta i
Melilla.
Les Illes Balears, com el conjunt de l'Estat, han conegut en
els darrers anys un gran augment de la població resident
procedent de països de fora de la Unió Europea. Aquesta
aportació ha enriquit el nostre país tan culturalment com
econòmicament.
Aquestes persones, que han escollit les Illes Balears per
treballar-hi i per establir-s'hi amb les seves famílies i que
contribueixen amb el pagament de diferents imposts com
qualsevol altre ciutadà espanyol o europeu, no poden accedir
als descomptes, tot i tenir la mateixa condició de resident.
És per això que presentam la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
modificar la legislació vigent, a fi de garantir per als ciutadans
extracomunitaris residents a Balears, Canàries, Ceuta i Melilla
l'accés als descomptes per residència establerts en cada cas.
Palma, a 18 de setembre del 2003.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
L'empresa Perlas Majórica passa per una situació difícil. La
continuïtat de l'empresa a Manacor ha de ser un objectiu
prioritari, ja que el manteniment del teixit industrial i la
diversificació de l'economia són elements fonamentals per al
futur econòmic de les Illes.
A més, la pèrdua dels llocs de feina de Perlas Majórica, una
empresa històrica a les Illes (1890) i a Manacor, suposaria un
retrocés per a la nostra economia i deixaria centenars de famílies
en una situació prou delicada.
La Constitució Espanyola defineix el nostre país com un
estat social i democràtic de dret, per això els poders públics
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tenen l'obligació de vetllar pels interessos generals, bé és cert
que sense perjudicar altres empreses del sector i compatibilitzar
els principis de lliure competència.
Atesa la urgència i l'interès de donar suport al nostre teixit
industrial, aquest s'ha de fer assegurant que es mantenguin els
llocs de feina, sense que la producció es traslladi a altres
indrets.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears que:
1. Qualsevol suport del Govern de les Illes Balears a l'empresa
Perlas Majórica estarà condicionada a:
a) Que l'empresa propietària es comprometi a deixar l'actual
producció en el si de l'empresa Perlas Majórica i a Manacor.
b) L'objectiu prioritari del suport del Govern serà la
conservació del màxim possible de llocs de feina existents,
per la qual cosa, per donar suport a qualsevol
reestructuració, serà necessari l'acord de tots els comitès
d'empresa.
2. Qualsevol actuació del Consell de Govern o de qualsevol
conselleria a l'empresa Perlas Majórica serà remesa per al seu
coneixement al Parlament.
3. Que el Govern de les Illes Balears, conjuntament amb el
sector perler, elaborarà un pla estratègic per al sector, a fi
d'adoptar les mesures que n'assegurin la modernització i la
competitivitat.
Palma, a 15 de setembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1901/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a a favor del 0,7, amb qualificació de
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials (Mesa de
24 de setembre del 2003).
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant la comissió
pertinent.
El Desenvolupament constitueix una de les principal
prioritats de la comunitat internacional. El Desenvolupament és
una empresa multidimensional per aconseguir una millor
qualitat de vida per a tots els pobles. El desenvolupament
econòmic, el desenvolupament social i la protecció del medi
ambient són components del desenvolupament sostenible que
tenen una relació d'interdependència i es reforcen entre si.
L'any 1961, les Nacions Unides proclamaren el Primer
Decenni per al Desenvolupament, que s'originà en el
reconeixement per part de la comunitat internacional de la seva
pròpia responsabilitat de procurar una vida millor per a totes les
persones i s'esbossaren polítiques i objectius amplis per
fomentar el creixement econòmic dels països en
desenvolupament. Les Nacions Unides van demanar que els
països rics dedicassin com a mínim l'1% del seu producte
interior brut a projectes de solidaritat internacional.
L'any 1970, l'Assemblea de Nacions Unides proclamà el
Segon Decenni per al Desenvolupament, en el qual es
reafirmaren, ampliaren i revisaren les polítiques, els objectius i
les estratègies internacionals de desenvolupament connexes
manifestades al Primer Decenni.
La Resolució 2626 (XV), proclamada per Nacions Unides al
Segon Decenni, reformulava la petició inicial en el sentit que
l'ajuda de caràcter oficial hauria de cobrir el 0,7%, i la resta
hauria de procedir d'organitzacions no governamentals o
d'altres fons particulars. La resolució instava els estats a aplicar
aquesta mesura a partir del 1972 i a fer els majors esforços
perquè, a mitjan decenni, s'assolís la xifra recomanada.
L'Estat espanyol, lluny de la proposta de Nacions Unides,
destinà l'any 2000 el 0,22% del PIB per a ajudes al
desenvolupament.
L'acord al quan han arribat els Quinze per elevar la mitjana
de l'ajuda oficial al desenvolupament de la Unió Europea al
0,39%, l'any 2006 queda molt lluny del 0,7% fixat l'any 1970 per
Nacions Unides.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol que destini el 0,7% del PIB a projectes de solidaritat
internacional.
Palma, a 11 de setembre del 2003.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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Ordre de Publicació

RGE núm. 1549/03, del diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
P arlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a ajut de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca al sector vacum (BOPIB núm.
8, de 5 de setembre d'enguany).

Criteris per a la inclusió de preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple en l'ordre del dia de les sessions
plenàries ordinàries.

RGE núm. 1613/03, del diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a conveni de
colAlaboració amb UCABAL (BOPIB núm. 9, de 12 de setembre
d'enguany).

3.17. INFORMACIÓ

A)

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en reunió de dia 10 de setembre del 2003, acordaren els
criteris per a la inclusió de preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple en l'ordre del dia de les sessions
plenàries ordinàries, que s'expressen tot seguit.
El nombre de preguntes a incloure en l'ordre del dia de cada
sessió plenària ordinària fixat per la Presidència, d'acord amb la
Junta de Portaveus, serà de dotze.
Per a la inclusió de les preguntes en l'ordre del dia del ple,
s'aplicaran estrictament els criteris establerts per l'article 158.2
del Reglament de la Cambra, en el sentit que es dóna prioritat a
les presentades per diputats que no n'hagin presentada cap o
n'hagin presentat menys, i si n'hi ha més de dotze de pendents,
el criteri de distribució per grups serà el següent: Grup
Parlamentari Popular, 6; Grup Parlamentari Socialista, 4; Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, 1; Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, 1; Grup Parlamentari Mixt, 1 (en el
cas que n'hi hagués de pendents de diputats de tots els grups
parlamentaris, el total de preguntes de la sessió seria de dotze
més una).
Així doncs, conformement amb l'establert per l'article 158.4
del Reglament de la Cambra, les preguntes presentades i les
incloses i no tramitades -excepte en el cas que el Govern n'hagi
demanat l'ajornament- hauran de ser reiterades, si se'n desitjava
el manteniment per a la sessió plenària següent.

RGE núm. 1655/03, del diputat Miquel Rosselló i del Rosal,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
ajudes a UCABAL (BOPIB núm. 9, de 12 de setembre
d'enguany).
RGE núm. 1664/03, del diputat Miquel Gascón i Mir, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de la mortalitat
(BOPIB núm. 9, de 12 de setembre d'enguany).
RGE núm. 1665/03, del diputat Francesc Quetglas i Rosanes,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament de la
declaració d'obligacions de serveis públics dels vols
interinsulars (BOPIB núm. 9, de 12 de setembre d'enguany).
RGE núm. 1666/03, del diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a camp de polo de Campos
(BOPIB núm. 9, de 12 de setembre d'enguany).
RGE núm. 1667/03, del diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de depuració
(BOPIB núm. 9, de 12 de setembre d'enguany).
Així mateix, la pregunta presentada i no inclosa a l'ordre del
dia de la sessió plenària de dia 23 de setembre d'enguany que
queda decaiguda és la RGE núm. 1864/03, del diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
camp de polo de Campos (BOPIB núm. 19 de setembre
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)

C)

Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant ple RGE núm. 1549/03, 1613/03, 1655/03,
1664/03, 1665/03, 1666/03, 1667/03 i 1864/03.

Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 1682/03.

Conformement amb l'article 158.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i amb els criteris per a la inclusió
de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple en
l'ordre del dia de les sessions plenàries ordinàries La Mesa del
Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia, adoptats per la
Mesa i la Junta de Portaveus en sessió de dia 10 de setembre
del 2003 (publicats en aquest BOPIB), les preguntes
presentades i no incloses a l'ordre del dia de la sessió plenària
de dia 16 de setembre d'enguany que queden decaigudes són
les que es relacionen a continuació:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
24 de setembre del 2003, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1888/03, presentat per l'Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, mitjançant el qual
solAlicita la retirada de la pregunta de referència, relativa al
Consell Escolar de les Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 10,
de 19 de setembre d'enguany.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Adscripció de diputats al Grup Parlamentari Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre del 2003, es donà per assabentada dels escrits
RGE núm. 1849/03, mitjançant el qual els diputats Hble. Sra.
Maria Binimelis i Amengual, Hble. Sr. Joan Font i Rosselló i
Hble. Sr. Jaime Ricardo Tadeo i Florit solAliciten la seva
adscripció al Grup Parlamentari Popular, i 1850/03, mitjançant el
qual el Grup Parlamentari Popular accepta la solAlicitud
d'adscripció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Adscripció de diputats al Grup Parlamentari Socialista.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre del 2003, es donà per assabentada de l'escrit
RGE núm. 1853/03, mitjançant el qual la diputada Hble. Sra. Pilar
Costa i Serra, inscrita al Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, solAlicita la seva adscripció al Grup Parlamentari
Socialista, i el portaveu d'aquest darrer grup accepta la dita
adscripció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Substitucions a diferents comissions i a la Diputació
Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre del 2003, admeté a tràmit els escrits RGE núm.
1852/03 i 1945/03, del Grup Parlamentari Popular, 1968/03, del
Grup Parlamentari Socialista i 1856, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, mitjançant els quals comuniquen
les substitucions següents:

Comissió d'Ordenació Territorial:
El Sr. Joan Font i Rosselló substitueix la Sra. Catalina Sureda
i Fons.
El Sr. Jaime Ricardo Tadeo i Florit substitueix el Sr. Cristòfol
Huguet i Sintes.
El Sr. Miguel A. Jerez i Juan substitueix la Sra. Carolina
Torres i Cabañero.
Comissió d'Hisenda i Pressuposts:
El Sr. Joan Font i Rosselló substitueix la Sra. Catalina Sureda
i Fons.
El Sr. Jaime Ricardo Tadeo i Florit substitueix el Sr. Miquel
Munar i Cardell.
El Sr. Miquel Ramon i Juan substitueix la Sra. Pilar Costa i
Serra.
Comissió d'Assumptes Socials:
El Sr. Joan Font i Rosselló substitueix la Sra. Catalina Sureda
i Fons.
La Sra. Maria Binimelis i Rosselló substitueix el Sr. Joan
Font i Rosselló.
El Sr. Miquel A. Jerez i Juan substitueix el Sr. Diego Guasch
i Díaz.
La Sra. Pilar Costa i serra substitueix la Sra. Aina Salom i
Soler.
Comissió d'Economia:
El Sr. Jaime Ricardo Tadeo i Florit substitueix el Sr. Cristòfol
Huguet i Sintes.
La Sra. Maria Binimelis i Amengual substitueix el Sr. Manuel
Jaén i Palacios.
El Sr. Diego Guasch i Díaz substitueix la Sra. M aria Salom i
Coll.
Comissió de Turisme:
El Sr. Jaime Ricardo Tadeo i Florit substitueix el Sr. Cristòfol
Huguet i Sintes.
La Sra. Maria Binimelis i Amengual substitueix el Sr. Joan
Marí i Tur.
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals:
La Sra. Maria Binimelis i Amengual substitueix el Sr. Manuel
Jaén i Palacios.
La Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys substitueix la Sra.
Anna López i Oleo.
El Sr. Jaime Ricardo Tadeo i Florit substitueix el Sr. Josep
Simó Gornés i Hachero.
El Sr. Gaspar Oliver i Mut substitueix la Sra. Maria Binimelis
i Amengual.
Comissió de Cultura, Educació i Esports:
La Sra. Maria Binimelis i Amengual substitueix el Sr. Manuel
Jaén i Palacios.
La Sra. Anna López i Oleo substitueix la Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys.
El Sr. Andreu Prohens i Vicens substitueix la Sra. Maria
Binimelis i Amengual.
La Sra. Carolina Torres i Cabañero substitueix el Sr. Miquel
Munar i Cardell.
El Sr. Joan Font i Rosselló substitueix el Sr. Josep Mayans
i Serra.
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La Sra. Pilar Costa i Serra substitueix el Sr. Miquel Gascón
i Mir.
Comissió no permanent de Salut:
La Sra. Maria Binimelis i Amengual substitueix el Sr. Gaspar
Oliver i Mut.
Comissió de Reglament:
El Sr. Jaime Ricardo Tadeo i Florit substitueix el Sr. Cristòfol
Huguet i Sintes.
La Sra. Maria Binimelis i Amengual substitueix el Sr. Manuel
Jaén i Palacios.
El Sr. Miquel Munar i Cardell substitueix el Sr. Jaime Ricardo
Tadeo i Florit.
Comissió de l'Estatut dels diputats:
La Sra. Pilar Costa i Serra substitueix el Sr. Joan Boned i
Roig.
Diputació Permanent:
El Sr. Joan Font i Rosselló substitueix la Sra. Catalina Sureda
i Fons.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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