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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 4 de novembre del
2003, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2009/03, relativa a suport a l'empresa Perlas
Majórica, amb l'esmena RGE núm. 3045/03, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears es ratifica en l’esperit de
l’acord pres pel Ple d’aquesta Cambra en relació a la situació de
l’empresa Perlas Majórica i en conseqüència el Parlament de les
Illes Balears insta:

a) El Govern de les Illes Balears a donar suport i colAlaborar en
un pla de redreçament i viabilitat de l’empresa Perlas Majórica,
el contingut del qual ha de ser prèviament consensuat entre el
Govern Balear, l’empresa Perlas Majórica i els representants
sindicals.

b) Aquest pla de redreçament i de viabilitat de l’empresa ha de
tenir com a objectiu prioritari la conservació del màxim nombre
possible de llocs de feina existents.

c) A que qualsevol suport del Govern a l’empresa estarà
condicionat en la viabilitat del projecte i el manteniment de
l’activitat, la marca, la seu i les instalAlacions de Perlas Majórica
a Manacor.

d) El Govern de les Illes Balears elaborarà, juntament amb el
sector perler un pla estratègic per al sector a fi d’adoptar
mesures que assegurin la seva modernització i competitivitat.

e) Qualsevol actuació del Consell de Govern o de qualsevol
conselleria a l'empresa Perlas Majórica serà remesa per al seu
coneixement al Parlament."

A la seu del Parlament, 7 de novembre del 2003.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 11 de novembre del
2003, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2352/03, relativa a activació de les línies d'ajudes
agroambientals destinades al sector ramader i de cultiu de

secà, amb les esmenes RGE núm. 3251/03 i 3252/03,
presentades pel Grup Parlamentari Mixt, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

"1. El Parlament de les Illes Balears, donada la importància
dels cultius de secà a les Illes Balears; entre els quals
destaquen els cereals, els farratges i els fruits secs, i amb la
finalitat de contribuir al seu manteniment i continuïtat de futur,
insta el Govern de les Illes Balears a activar les línies d’ajudes
agroambientals destinades a l’esmentat sector, cofinançades
juntament amb la Unió Europea i l’Administració central,  tal  i
com disposa actualment el Real Decreto 4/2001 de 12 de gener
en materia de Medidas Agroambientales del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. El Parlament de les Illes Balears, atesa la importància que
té el sector ramader a les Illes Balears i en vistes de potenciar el
seu manteniment i trobar mesures de viabilitat futura, insta el
Govern de les Illes Balears a activar línies d’ajudes
agroambientals definides en el Real Decreto 4/2001 de 12 de
gener de 2001 en materia de Medidas Agroambientales del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, destinades
a l’esmentat sector que siguin cofinançades juntament amb la
Unió Europea i l’Administració central.

3. El Parlament de les Illes Balears, atesa la importància
específica dels cultius de garrova i ametlla tant pel nostre medi
natural com per la nostra economia, insta el Govern de les Illes
Balears a, de manera complementària a les actuacions referides
als punts primer i segon del present acord, estudiar les
possibilitats de crear un paquet de mesures agroambientals,
cercant totes les vies necessàries de cofinançament a partir de
les línies d’ajuda ja activades, amb l’objectiu de possibilitar que
els productors de les Illes Balears puguin disposar, de manera
immediata, dels necessaris incentius per continuar amb la tasca
de mantenir i millorar els cultius d’ametllers i garrovers."

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

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de

novembre del 2003, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2306/03,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament dels
projectes de millora de les zones turístiques.
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Actuà com a interp elAlant l'Hble Sr. Diputat  Celestí Alomar
i Mateu.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears  l'Hble.
Sr. Conseller de Turisme i portaveu del Govern, Joan Flaquer i
Riutort.

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

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Celestí
Alomar i Mateu i Joan Flaquer i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de

novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2868/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Fageda i Aubert, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a celebració del congrés de l'ABTA a les Illes
Balears. (BOPIB 17 de 31 d'octubre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme i portaveu
del Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de

novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2869/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recuperació del programa "Un
hivern a Mallorca". (BOPIB 17 de 31 d'octubre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme i portaveu
del Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de

novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2871/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per afavorir que
les persones discapacitades puguin gauridr de les nostres
platges. (BOPIB 17 de 31 d'octubre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de

novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2870/03, de
l'Hble. Sr. Diputat  Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació del pla contra la vuiolència de
gènere. (BOPIB 17 de 31 d'octubre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de

novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2864/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a fundació mediambiental.
(BOPIB 17 de 31 d'octubre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de

novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2866/03, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Camps i Orfila, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a línies d'ajuts pels viatges dels
esportistes. (BOPIB 17 de 31 d'octubre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de

novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2865/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reunions o contactes amb entitats
bancàries. (BOPIB 17 de 31 d'octubre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de

novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2855/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a irregularitats
en l'adjudicació de places. (BOPIB 17 de 31 d'octubre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de

novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 2863/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a informe
jurídic del projecte de llei de mesures urgents en matèria
d'ordenació territorial i urbanisme. (BOPIB 17 de 31 d'octubre
del 2003).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3872/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ampliació dels pactes
d'ocupació. (BOPIB 17 de 31 d'octubre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre 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 11

de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3873/03, de
l'Hble. Sr. Diputat  Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei públic d'ocupació eficaç i millora del
percentatge de colAlocacions gestionades pel SOIB. (BOPIB 17
de 31 d'octubre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3111/03, de
l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construcció de nous centres de salut a
Manacor. (BOPIB 18 de 7 de novembre del 2003).
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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 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3116/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció de la cultura, les
tradicions i el patrimoni històric de les Illes fora del nostre àmbit
territorial. (BOPIB 18 de 7 de novembre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3114/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions amb motiu  de l'Any
Internacional de la Família. (BOPIB 18 de 7 de novembre del
2003).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3115/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a activitats formatives als centres
de reforma dependents de la Conselleria de Presidència i
Esports. (BOPIB 18 de 7 de novembre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3107/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a legalització de la casa de Michel Cretu.
(BOPIB 18 de 7 de novembre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3072/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a reducció del
nombre de vagons. (BOPIB 18 de 7 de novembre del 2003).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3118/03, de
l'Hble. Sr. Diputat  Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a cases de Menut i vehicle
tot terreny. (BOPIB 18 de 7 de novembre del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de

novembre del 2003, rebutjà la Moció RGE núm. 2778/03, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a elaboració de projectes
de llei. (BOPIB núm. 17 de 31 d'octubre del 2003).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre del 2003, rebutjà la Moció RGE núm. 2910/03, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
política de transport. (BOPIB núm. 18 de 7 de novembre del
2003).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de novembre del 2003, rebutjà la Moció RGE núm. 2924/03, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a policia turística. (BOPIB
núm. 18 de 7 de novembre del 2003).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
novembre del 2003, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
2307/03 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desdoblament de la PM-602. (BOPIB núm. 13 de 10 d'octubre
del 2003).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant ple RGE núm. 2872/03 i 2873/03.

 En el Ple del Parlament de les ILles Balears, en sessió de dia
4 de novembre del 2003, quedaren ajornades, a tès l'escrit RGE
núm. 3040/03, de la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionas, les preguntes següents, ambdues publicades al
BOPIB núm. 17, de 31 d'octubre d'enguany:

* RGE núm. 2872/03, de la diputada Hble. Sra. Carolina Torres
i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació
dels pactes locals d'ocupació.

* RGE núm. 2873/03, del diputat  Hble. Sr. Miquel A. Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei públic
d'ocupació eficaç i millora del percentatge de colAlocacions
gestionades pel SOIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant ple RGE núm. 3112/03 i 3113/03.

 En el Ple del Parlament de les ILles Balears, en sessió de dia
11 de novembre del 2003, quedaren ajornades pel Govern de les
Illes Balears, les preguntes següents, ambdues publicades al
BOPIB núm. 18, de 7 de novembre d'enguany:

* RGE núm. 3112/03, del diputat  Hble. Sr. Josep Mayans i Serra,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les ajudes
destinades als cultius de fruits secs que es troben pendents.

* RGE núm. 3113/03, del diputat Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a iniciatives en matèria
de formació del sector pesquer.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant ple RGE núm. 3109/03, 3108/03 i 3110/03.

 En el Ple del Parlament de les ILles Balears, en sessió de dia
11 de novembre del 2003, quedaren ajornades, atès l'escrit RGE
núm. 3237/03, de la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals, les preguntes següents, totes publicades al
BOPIB núm. 18, de 7 de novembre d'enguany:

* RGE núm. 3109/03, de la diputada Hble. Sra. Patricia Abascal
i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans
d'excelAlència.

* RGE núm. 3108/03, del diputat  Hble. Sr. Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estratègia de
baixada de preus.

* RGE núm. 3110/03, del diputat  Hble. Sr. Celestí Alomar i
Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a generalització
del tot inclòs.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3269/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a situació del trànsit aeri. (Mesa de 19
de novembre del 2003).

RGE núm. 3289/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centre cultural Costa Nord. (Mesa de 19 de
novembre del 2003).

Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el Govern de
les Illes Balears, sobre la situació del trànsit aeri.

Els darrers esdeveniments en el trànsit aeri a les Illes Balears
han provocat una forta preocupació en la ciutadania que
observa amb preocupació la pèrdua de freqüències i
l'encariment global de les tarifes.

La declaració d'obligació de servei públic no satisfà, per
altra part, les reivindicacions ciutadanes.

Palma, a 11 de novembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Socialista
interpelAla el conseller de Turisme del Govern de les Illes
Balears, sobre el centre cultural Costa Nord.

Amb gran urgència s'ha plantejat pel Govern de les Illes
Balears la necessitat d'adquirir el centre cultural Costa Nord per
un preu de 4,4 milions d'euros, adquisició que semblar ser
causada per l'interès del seu propietari de desfer-se'n per la
seva situació deficitària i pel seu desig de reduir les seves
estades a la nostra comunitat autònoma.

El Govern de les Illes Balears no ha donat cap explicació
suficient que justifiqui la despesa que pretén fer amb
l'adquisició del centre cultural Costa Nord.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista interpelAla
l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, per tal que expliqui en el
Parlament quines intencions té el Govern de les Illes Balears
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respecte de l'adquisició de Costa Nord i els termes concrets en
què es durà a terme.

Palma, a 11 de novembre del 2003.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3291/03, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Gasrcia i Querol, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a elements que facin les platges accessibles. (Mesa de 19 de
novembre del 2003).

RGE núm. 3292/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
ingressos de la fundació Balears 21. (Mesa de 19 de
novembre del 2003).

RGE núm. 3293/03, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
ingressos d'ENTURIB. (Mesa de 19 de novembre del 2003).

RGE núm. 3294/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a consultes
i/o intervencions de Can Misses. (Mesa de 19 de novembre del
2003).

RGE núm. 3295/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a consultes
i/o intervencions al Verge de Toro. (Mesa de 19 de novembre
del 2003).

RGE núm. 3296/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a consultes
i/o intervencions a Son Dureta. (Mesa de 19 de novembre del
2003).

RGE núm. 3297/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
actuacions fora de l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 19 de
novembre del 2003).

RGE núm. 3315/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a expropiacions de la variant de
Manacor. (Mesa de 19 de novembre del 2003).

RGE núm. 3316/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a expropiacions de la variant de Sant
Llorenç. (Mesa de 19 de novembre del 2003).

RGE núm. 3317/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a expropiacions de l'autovia Inca-sa
Pobla. (Mesa de 19 de novembre del 2003).

RGE núm. 3318/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a expropiacions de l'autovia s'Arenañl-
Llucmajor i variant de Llucmajor. (Mesa de 19 de novembre
del 2003).

RGE núm. 3338/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dies que
ha estat com a presidenta la vicepresidenta. (Mesa de 19 de
novembre del 2003).

RGE núm. 3339/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acreditació del fotògraf del president del Govern. (Mesa de
19 de novembre del 2003).

RGE núm. 3340/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a absència
del president del Govern al lliurament dels premis Príncipe de
Asturias. (Mesa de 19 de novembre del 2003).

Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 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.

Amb quins convocat`poria, amb quins criteris i amb quin
pressupost es farà front a la despesa anunciada per la
Conselleria de Presidència perquè a les platges de les Illes hi
hagi "uns quants elements" que les facin accessibles?

Palma, a 12 de novembre del 2003.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els ingressos de la Fundació Balears 21,
incloses les subvencions nominatives i no nominatives
efectuades durant l'any 2003 i fins a la data de 10 de novembre
del 2003?

Palma, a 10 de novembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els ingressos d'ENTURIB, detallats per
àrees (IBATUR, IPQT i CITTIB), incloses les subvencions
nominatives i no nominatives efectuades durant l'any 2003 i fins
a la data de 10 de novembre del 2003?

Palma, a 10 de novembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser el cost per la realització de les consultes i/o
intervencions a l'hospital de Can Misses per personal del
centre, fora de l'horari laboral normal, distribuït per serveis,
corresponent als primer, segon i tercer trimestre del 2003?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser el cos t per la realització de les consultes i/o
intervencions a l'hospital Verge del Toro per personal del
centre, fora de l'horari laboral normal, distribuït per serveis,
corresponent als primer, segon i tercer trimestre del 2003?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser el cost per la realització de les consultes i/o
intervencions a l'hospital de Son Dureta per personal del centre,
fora de l'horari laboral normal, distribuït  per serveis,
corresponent als primer, segon i tercer trimestre del 2003?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser el cost per la realitz ació de les consultes i/o
intervencions realitzades per personal de l'Hospital Verge del
Toro fora del centre (CS Canal Salat, Centre de medicina
avançada i Clínica Menroca), referit als tres primers trimestres
del 2003?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Copnselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin pressupost té previst el Govern, en concepte de
pagament d'expropiacions per la variant de Manacor? Quin preu
per metre quadrat està previst pagar pels terrents expropiats?

Palma, a 11 de novembre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Copnselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin pressupost té previst el Govern, en concepte de
pagament d'expropiacions per la variant de Sant Llorenç? Quin
preu per metre quadrat està previst pagar pels terrents
expropiats?

Palma, a 11 de novembre del 2003.
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La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Copnselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin pressupost té previst el Govern, en concepte de
pagament d'expropiacions per l'autovia Inca-sa Pobla? Quin
preu per metre quadrat està previst pagar pels terrents
expropiats?

Palma, a 11 de novembre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Copnselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin pressupost té previst el Govern, en concepte de
pagament d'expropiacions per l'autopista s'Arenal-Llucmajor i
per la variant de Llucmajor? Quin preu per metre quadrat està
previst pagar pels terrents expropiats?

Palma, a 11 de novembre del 2003.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

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.

Quants de dies ha estat com a presidenta del Govern de les
Illes Balears en funcions la Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Presidència, des de la presa de possessió fins al dia de la
resposta a aquesta pregunta?

Palma, a 14 de novembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

És cert que s'acceptà l'acreditació del fotògraf del president
del Govern de les Illes Balears al lliuyrament dels premis
Príncipe de Asturias d'enguany?

Palma, a 14 de novembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Per quin motiu no va assistir el president del Govern de les
Illes Balears al lliurament dels premis Príncipe de Asturias
d'enguany?

Palma, a 14 de novembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3304/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a equiparament de la indemnització per insularitat
dels funcionaris residents a les Illes Balears. (Mesa de 19 de
novembre del 2003).

RGE núm. 3313/03, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la proposta d'estatut polític de la
comunitat d'Euskadi. coneguda com a "Pla Ibarretxe". (Mesa
de 19 de novembre del 2003).

Palma, a 19 de novembre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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Exposició de motius

El ministre d’Administracions Públiques Sr. Arenas
havia anunciat en campanya electoral que s’equipararia la
indemnització per insularitat dels funcionaris residents a les
Illes Balears als de Canàries, la qual cosa afectaria
aproximadament uns 10.855 funcionaris de l’Estat des t ina t s  a
les Illes Balears.

El aleshores candidat a la Presidència del Govern de les Illes
Balears, Sr. Matas, també anuncià l’esmentada equiparació com
a objectiu propi.

A dia d’avui els anuncis que es fan van en el sentit  d’aplicar
únicament l’equiparació als funcionaris amb destí a les illes
distintes a Mallorca, el que suposa una discriminació injusta,
en no tenir cap motivació que l’empari.

La repercussió que té l’actual situació en la correcta
administració de les competències de l’Estat a la nostra
comunitat és de gran importància, especialment per les vacants
que es produeixen a les forces de seguretat de l’Estat, que
arriben a ser d’un 18%, encara que també afecta altres àmbits.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta al
Parlament la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè s’equipari dins l’any 2004 el plus d’insularitat de tots els
funcionaris amb destí a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb el que perceben els que tenen el seu destí a les
Illes Canàries.

Palma, a 10 de novembre del 2003.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

La Constitució espanyola de 1978, de la qual en celebram el
25è aniversari, és el fonament de la nostra estabilitat que ens ha
permès comptar amb una vida política caracteritzada per la
normalitat i l’absència d’ensurts, la qual cosa ha estat sempre
un anhel de la societat espanyola. El marc constitucional ens ha
homologat als nostres veïns europeus i ens ha permès, exercint
les nostres llibertats i desenvolupant les iniciatives personals
dins un clima de certesa, crear progrés i benestar.

Aquesta tasca modernitzadora ha estat obra del conjunt de
la societat espanyola, que decidí encarar el futur amb la
consciència de les grans oportunitats que li oferia el nou marc
constitucional. Tot això creà un clima molt favorable perquè es

pogués dur a terme l’important canvi del qual hem estat
protagonistes el conjunt d’espanyols.

Han estat 25 anys particularment fecunds per a la societat
espanyola. Ha estat un èxit del que tots podem i hem de sentir-
nos partícips. Perquè podem afirmar, que l’Espanya
const i tucional  d’avui ,  pol í t icament  democràt ica i
descentralitzada, econòmicament oberta i culturalment moderna,
és l’Espanya en la que sempre havíem aspirat els espanyols.

Tots junts hem arribat fins aquí, fins aquesta realitat que
resulta tan prometedora. I hem arribat precisament a aquest
punt, perquè hem sabut donar valor al marc de convivència que
ens donàrem mitjançant el consens, i que reconeix la nostra
condició de nació plural.

Les raons que han fet viable la transformació de la nostra
societat segueixen vigents, precisament perquè sense el
manteniment del consens no pot  donar-se la seguretat i
estabilitat que ens reclama més que mai un context  canviant
com el que vivim.

Els valors polítics consagrats a la Constitució i els estatu t s
d’autonomia ens ha permès  ser el que som: una societat
europea i occidental avançada que progressa en pau i
prosperitat. Aquests valors han configurat un camí que ha
funcionat i funciona i que es mostra capaç de resoldre els
problemes que poden anar sorgint, sense alterar les regles del
joc.

Avui assistim al major desafiament a l’Espanya
constitucional en aquests 25 anys, qeu ha posat en marxa el
Govern basc, precisament ara. Són responsables d’ell les forces
polítiques que el composen: el Partit  Nacionalista Basc, força
hegemònica d’aquest Govern, Eusko Alkartasuna i Esquerra
Unida.

S’ha de dir molt clarament que el “Pla Ibarretxe” no és de
cap manera un pla per a la convivència. És exactament el
contrari: un projecte per a la ruptura, per a la divisió i per a
l’enfrontament de la societat basca.

I això és així perquè fractura profundament la societat basca
i exclou a la meitat de la seva població. Perquè provoca la
humiliació dels que en tot aquest temps han estat i continuen
sent les víctimes de l’organització terrorista ETA.

El “Pla Ibarretxe” és, en primer lloc, una traïció a l’Estatut de
Guernika, al seu contingut i al seu esperit. Perquè l’Estatut de
Guernika és el lloc de trobada de la plural societat basca i fou
fruit del mateix esperit de consens amb el qual s’elabora el text
constitucional.

L’Estatut fou obra de tots i el poble basc el ratificà per una
ampla majoria. Amb la Constitució i amb l’Estatut, el País Basc
té un marc institucional que garanteix la democràcia i la llibertat,
així com el major nivell d’autogovern que ha conegut a la seva
història.

Únicament l’organització terrorista ETA es declarà enemiga
de la nostra democràcia. ETA volgué imposar un règim de terror
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a la societat basca amb la finalitat d’assolir la secessió
d’Espanya i implantar un règim totalitari al País Basc.

ETA no ha deixat d’assassinar durant tots aquests anys, ha
deixat rera seu centenars de víctimes innocents, ha provocat
sofriments incalculables, ha despreciat la dignitat humana i ha
volgut acabar amb les nostres llibertats.

I el Govern basc, enlloc de proposar un pla per enderrocar
definitivament ETA, per concentrar totes els energies amb la
finalitat de lliurar a la societat basca de la lacra del terror,
proposa un pla que fa seus els objectius d’ETA i que és acollit
com una victòria pròpia pel major representant de Batasuna.

El “Pla Ibarretxe” romp radicalment les regles del joc que ens
donàrem els espanyols, quan acordàrem un projecte de
convivència duradora, basat en els pilars de l’Estat de dret i en
l’adopció d’un model d’estat que acollís la realitat social
d’Espanya entesa com a nació plural.

I, per això, quan contradiu obertament l’esperit i la lletra de
la Constitució, el pla no pot  prosperar i no podem deixar que
prosperi.

En un deure moral de tots els demòcrates, per sobre de
qualsevol altra consideració, la defensa de la Constitució i els
estatuts d’autonomia (inclòs el de Guernika), perquè és l’única
manera de defensar les llibertats, els drets i la dignitat humana
en què es fonamenta la nostra convivència. Defensar la
Constitució, els estatuts, és una causa noble. És el que ens
garanteix que no s’instalAli a la terra basca un model de societat
excloent.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
oposició a la proposta d’Estatut polític de la comunitat
d’Euskadi coneguda com “Pla Ibarretxe” perquè pretén la
vulneració de l’ordre constitucional i la ruptura de la
convivència en llibertat dels espanyols, així com la ruptura de
la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i
indivisible de tots els espanyols.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta i renova la seva
adhesió a la Constitució i als valors que representa, en
particular el marc de convivència social i territorial decidit per
la nació espanyola, com a manifestació de la sobirania que
resideix en el poble espanyol.

3. El Parlament de les Illes Balears fa una crida a tots els
sectors socials, econòmics i culturals de les Illes Balears, a les
associacions i institucions públiques o privades que la
vertebren perquè manifestin la seva adhesió als valors de la
Constitució espanyola i mostrin el seu rebuig a la proposta
d’Estatut polític de la comunitat d’Euskadi coneguda com “Pla
Ibarretxe”.

4. El Parlament de les Illes Balears com a representant dels
ciutadans de les Illes Balears dóna suport  al Govern de la nació,
com a custodi de l’interès generals dels espanyols en totes

aquelles iniciatives jurídiques i polítiques que s’assoleixen en
defensa de l’ordre constitucional i l’estat de dret.

Palma, a 13 de novembre del 2003.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 1556/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a mort de voltors a la
Serra de Tramuntana. (BOPIB núm. 8 de 5 de setembre del
2003).

S’han efectuat les anàlisis oportunes de l’animal per part
dels serveis tècnics de l’establiment Natura Parc i posteriorment
del Laboratorio Forense de Vida Silvestre de Madrid.

Els resultats d’aquests estudis indiquen que l’animal va
morir a causa d’un tir que li va afectar el paquet digestiu i un
ull, alguns dies després de l’impacte, lapse que ha permès un
desplaçament, que pot ser molt considerable de l’animal.

Els agents de medi ambient adscrits a la Direcció General de
Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental han
entrevistat i interrogat a nou persones, titulars de vedats de
caça immediats i encarregats de caça o pastures, pagesos,
caçadors i vigilants, sense que s’hagin pogut obtenir indicis, ni
tan sols remots, dels responsables de la infracció.

Els agents han efectuat recerques d’indicis a la zona (baines
de cartutxos, bales, amagatalls on caçar, etcètera), sense
resultats.

No havent cap possibilitat realista d’establir-ne
responsables, és impossible iniciar cap procediment
sancionador respecte d’aquest fet lamentable.

Palma, 23 d'octubre del 2003.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 1681/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Far ce
Cavalleria 3. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

D’acord amb el protocol d’intencions signat el passat 24 de
maig de 2001, les actuacions compromeses per la Conselleria de
Medi Ambient, des de la perspectiva de l’educació ambiental i
per l’esmentat equipament es concreten en una sèrie
d’actuacions externes plasmades per una part en una sèrie
d’itineraris als voltants del Far de Cavalleria; i per altra banda
el muntatge d’una exposició permanent dins de l’equipament
del mateix far.
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Del primer tipus d’actuació, els itineraris pels voltants del
Far de Cavalleria, durant el curs escolar 2002-2003 es varen
oferir de manera provisional itineraris guiats per part dels
educadors adscrits a aquesta conselleria, i es varen realitzar un
total de quatre visites guiades.

Respecte del muntatge de l’exposició, aquest està supeditat
a què la Conselleria d’Educació i Cultura estudiï la viabilitat del
projecte de camp d’aprenentatge per a aquest espai.

Des de què es signà el protocol d’intencions referenciat no
s’ha signat res més i han passat dos anys sense fer
pràcticament res.

Per tant, estudiarem la viabilitat d’aquest projecte.

Palma, 23 d'octubre del 2003.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1830/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a reclamacions.
(BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

Atenció especialitzada. Hospital Son Dureta.

Especificació 2n
trimestre

2003

% sobre
total 2n

trim.

Acum
u-lat 2n

trim.

%
sobre
total

Motiu 2003 2003

Estructurals
Neteja
Habitabilitat
Recursos materials
Informació general del cent.
Cuina
Llenceria
Transport
Altres insuficiències d'estructura

0
1
0
0
0
0
0

0

0
2,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0
2
1
0
0
0
3

0

0,00
1,96
0,98
0,00
0,00
0,00
2,94

0,00

Assistencials
Llistes d'espera
Cita prèvia
Falta assistència
Incompliment horari
Demora de l'assistència
Suspensió acte assistencial
Tracte personal
Pèrdua/desaparició
objectes/documents
Organització i normes:
- Canvi de metge
Disconformitat assistència i/o
tractament aplicat:
- Disc. assist/diagn.
Atemptat contra integritat de
persones
Derivació a altres centres
Serveis i centres concertats
Baixes laborals
Cobrament honoraris
Informació clínica procés
Altres insuficiències procés

20
0
0
0
9
0
2

0
3
0

3
2

0
1
0
0
0
0
1

46,51
0,00
0,00
0,00
20,93
0,00
4,65

0,00
6,98
4,65

0,00
6,98

4,65
0,00
2,33
0,00
0,00
0,00
0,00

36
0
0
0
23
0
10

0
10
0

11
2

0
1
0
0
0
0
2

35,29
0,00
0,00
0,00
22,55
0,00
9,80

0,00
9,80
0,00

10,78
1,96

0,00
0,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1,96

Sense classificar
Suposada mala praxis
Assumptes diversos

1 0,00
2,33

1 0,00
0,98

Total reclamacions 43 100 102 100

Reclamacions pacients 40 100 91 100

Felicitacions 8 100 16 100

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

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1831/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a activitat de
GESMA. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

Activitat ambulatòria Abril Maig Juny Acumulat 03

Processos quirúrgics
Mamografies
Determ. Son Llàtzer

19
192

127.342

18
295

131.908

15
295

129.480

155
1.337

1.023.708

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1915/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a titulació i
currículum del director de l' Institut Ramon Llull. (BOPIB núm.
11 de 26 de setembre del 2003).

Titulació i curriculum vitae del Sr. Miquel Segura i Aguiló,
director de l'Institut Ramon Llull.

Palma, 15 d'octubre del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats i de les Hbles. Sres. Diputades.

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 1977/03 i 1985/03, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
relació de funcionaris de carrera i funcionaris interins cessats
des de l'1 de juliol del 1999 i a relació de funcionaris interins
cessats des de l'1 de juliol del 1999, respectivament. (BOPIB
núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Segons les dades que figuren al registre informàtica de
l'aplicació de recursos humans META-4, la relació de personal
funcionari que ocupava un lloc de treball de lliure designació i
té data de cessament de l'esmentat lloc entre els dies 01/07/1999
i 30/06/2003 és la que figura a l'annex.
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L'aplicació informàtica META-4 va entrar en funcionament
real dia 1 de gener del 2000, per tant les dades del punt  anterior
compreses entre el 01/07/1999 i el 31/12/1999, corresponen al
període de proves de l'esmentada aplicació.

Marratxí, 15 d'octubre del 2003.
Cap del Servei de Registre de Personal:
Joan Miquel Escales i Vidal.

L'annex esmentat a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major, a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats i de les Hbles. Sres. Diputades.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 1980/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a relació de
places de funcionaris dotades econòmicament. (BOPIB núm.
11 de 26 de setembre del 2003).

La relació de places de funcionaris dotades econòmicament
des de dia 1 de juliol del 2003, segons dades del Servei de
Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública
d'aquesta conselleria és la següent:

Llocs base Conseller d'Interior (Marratxí)

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0147
34
2
Lloc base auxiliar
14
1.626,80 euros
31.234,58 euros

Llocs base Conseller de Presidència i Esports

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0134
7
1
Ordenança major
14
2.501,28 euros
12.240,46 euros

Direcció general d'Emergències (Marratxí)

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0176
104
1
Secretari/ària personal del director general
18
2.878,68 euros
17.621,13 euros

Serveis Generals (Palma)

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0113
539
1
Cap de secció II
25
6.597,60 euros
35.515,07 euros

Direcció general d'Emergències (Marratxí)

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0253
1
1
Tècnic/ajudant Emergències
20
6.766,68 euros
28.870,60 euros

Direcció general d'Emergències (Marratxí)

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0113
462
1
Cap de secció IV
25
7.273,80 euros
31.388,00 euros

Direcció general d'Emergències (Marratxí)

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0252
1
2
Tècnic Direcció d'Emergències
26
9.302,28 euros
78.212,60 euros

Direcció general d'Interior Marratxí)

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0230
1
1
Cap d'Inspecció del joc
26
12.514,20 euros
43.812,86 euros

Direcció general d'Emergències (Marratxí)

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0114
299
1
Cap de Servei d'Ordenació d'Emergències
28
12.514,20 euros
43.812,86 euros

Secretaria General (Palma)

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0103
19
1
Cap de departament de Gestió de Recursos
39
18.092,52 euros
50.915,77 euros

Secretaria General (Palma)
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PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0039
16
1
Xofer
14
5.245,37 euros
19.234,86 euros

Direcció de Personal Docent (Palma)

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0103
13
1
Cap de departament de Personal Docent
29
19.343,16 euros
52.166,41euros

Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina (*)

Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0103
39
1
Cap de departament de l'Assessoria del president
30
42.096,72 euros
74.919,00 euros

 

Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina (*)
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0103
40
1
Cap de departament de l'Àrea Consultiva
30
42.096,72 euros
74.919,00 euros

Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina (*)
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0103
43
1
Cap de departament d'Estudis Jurídics
30
42.096,72 euros
74.919,00 euros

Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina

Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0251
1
1
Director/a de l'Advocacia de la comunitat autònoma
30
45.096,72 euros
74.919,00 euros

Llocs base Institut Balear de la Dona (Palma)

PTO.
Còpia
Nombre llocs
Denominació lloc de feina
Nivell
Comp. esp. anual
Cost econòmic anual (Excl. SS)

F0162
54
1
Lloc base ordenança
12
1.627,80 euros
14.366,98 euros

(*) Aquest lloc de treball es compensarà en part amb la supressió d'un lloc d'adjunt al cap de departament
(71.437,68 euros), aprovat a la Mesa General de. Negociació, pendent de l'aprovació definitiva al Consell de
Govern.

Marratxí, 27 d'octubre del 2003.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 1981/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a relació de
places de funcionaris creades. (BOPIB núm. 11 de 26 de
setembre del 2003).

La relació de places de funcionaris creades des de dia 1 de
juliol del 2003, segons dades del servei de registre de personal
de la Direcció General de Funció Pública d'aquesta conselleria,
són les següents:

Consell Consultiu de les Illes Balears

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Consell Consultiu de les Illes Balears
Servei d'Assumptes Jurídics (Palma)
1
F0167
132
Facultatiu Superior Assessor Lingüístic

Conselleria d'Educació i Cultura

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Secretaria General
Secretaria General (Palma)
1
F0111
893
Cap de Negociat XVII

Conselleria d'Interior

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Direcció General d'Emergències
Direcció General d'Emergències (Marratxí)
1
F0114
300
Cap de Servei de Suport

Conselleria d'Interior

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Direcció General d'Emergències
Direcció General d'Emergències (Marratxí)
1
F0114
299
Cap de Servei d'Ordenació d'Emergències

Conselleria d'Interior

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Direcció General d'Emergències
Direcció General d'Emergències (Marratxí)
1
F0114
301
Cap d'Unitat Operativa

Conselleria d'Interior
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Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Direcció General d'Emergències
Direcció General d'Emergències (Marratxí)
1
F0254
1
Conductor especialitzat

Conselleria d'Interior

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Direcció General d'Emergències
Direcció General d'Emergències (Marratxí)
1
F0253
1
Tècnic/Ajudant d'Emergències

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Conseller de Comerç, Indústria i Energia (Palma)
1
F0176
79
Secretari/ària personal

Vicepresidència

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma
Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma
1
F0103
39
Cap de Departament d'Assessoria del President de les Illes Balears

Conselleria d'Educació i Cultura

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Secretaria General
Secretaria General (Palma)
1
F0039
13
Xofer/a

Vicepresidència

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma
Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma
1
F0103
41
Cap de Departament de Coordinació dels Serveis Jurídics de les conselleries

Conselleria d'Interior

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Conseller d'Interior
Llocs base conseller Interior (Marratxí)
1
F0139
16
Lloc base administratiu/iva

Vicepresidència

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma
Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma
1
F0103
40
Cap de Departament de l'Àrea Consultiva

Conselleria d'Interior

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Conseller d'Interior
Llocs base conseller d'Interior (Marratxí)
14
F0147
34
Lloc base auxiliar

Vicepresidència

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma
Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma
1
F0103
43
Cap de Departament d'Estudis Jurídics

Vicepresidència

Centre
Unitat
Nombre llocs
Lloc
Còpia
Nom del lloc

Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma
Direcció de l'Advocacia de la comunitat autònoma
1
F0251
1
Director/a de l'Advocacia de la comunitat autònoma

Marratxí, 27 d'octubre del 2003.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1984/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a relació de
personal laboral acomiadat des de dia 1 de juliol del 2003.
(BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Segons les dades facilitades pel Servei de Gestió de
Personal Laboral d'aquesta conselleria, la relació de personal
laboral acomiadat des d'1 de juliol del 2003 és la següent:

Nom Categoria
professional

Conselleria Motiu del cessament

Mònica Ruíz Ros Recepcionista
(Nivell 5)

Presidència i
Esports

No superar el període de
prova

Albert Travesset
Campañá

Tècnic superior
(Nivell 1)

Relacions
Institucionals

Realització de l'obra o servei
objecte del contracte

Juan Francisco Saorín
Zapata

Vigilant de
Seguretat 
(Nivell 6)

Interior No superar el període de
prova

Catalina Domenge
Amer

Cuidadora (Nivell
5)

Educació i
Cultura

No superar el període de
prova

Marratxí, 15 d'octubre del 2003.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2026/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
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Primària Especialitza
da

Total

1 Import líquid del mes
2 Acumulat de l'any de l'import
líquid
Acumulat de l'any anterior de
l'import líquid
% variació
3 Nombre receptes mes
4 Acumulat de l'any anterior del
nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del
nombre de receptes
% variació
5 Despesa/recepta
6 Acumulat de l'any de la
despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de la
despesa/recepta
% variació

905.749,73

5.369.700,91

4.849.164,07
10,73

79.404,20

484.586,38

460.351,05
5,26

11,41

11,08

10,53
5,20

187.261,17

1.104.361,74

947.285,85
16,58

7.469,80

44.930,62

42.676,95
5,28

25,07

24,58

22,20
10,73

1.093.010,89

6.474.062,65

5.796.449,92
11,69

86.874,00

529.517,00

503.028,00
5,27

12,58

12,23

11,52
6,10

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

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 2027/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Primària Especialitza
da

Total

1 Import líquid del mes
2 Acumulat de l'any de l'import
líquid
Acumulat de l'any anterior de
l'import líquid
% variació
3 Nombre receptes mes
4 Acumulat de l'any anterior del
nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del
nombre de receptes
% variació
5 Despesa/recepta
6 Acumulat de l'any de la
despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de la
despesa/recepta
% variació

990.575,21

1.163.951,18

4.043.273,01
10,40

89.143,50

405.182,18

387.036,76
4,69

11,11

11,02

10,45
5,46

198.982,52

91.100,57

789.042,26
16,23

7.916,50

37.460,82

35.826,24
4,56

25,14

24,48

22,02
11,16

1.189.557,73

5.381.051,76

4.832.315,27
11,36

97.060,00

442.643,00

422.863,00
468

12,26

12,16

11,43
6,38

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 2029/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Primària Especialitza
da

Total

1 Import líquid del mes
2 Acumulat de l'any de l'import
líquid
Acumulat de l'any anterior de
l'import líquid
% variació
3 Nombre receptes mes
4 Acumulat de l'any anterior del
nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del
nombre de receptes
% variació
5 Despesa/recepta
6 Acumulat de l'any de la
despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de la
despesa/recepta
% variació

837.017,89

3.355.429,50

3.103.211,44
8,13

71.478,25

289.837,25

283.078,34
2,39

11,71

11,58

10,96
5,61

154.011,66

578.305,64

506.992,97
14,07

7.619,75

28.024,75

26.036,66
7,64

20,21

20,64

19,47
5,97

991.029,55

3.933.735,15

3.610.204,43
8,96

79.098,00

317.862,00

309.115,00
2,83

12,53

12,38

11,68
5,96

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

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 2030/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Primària Especialitza
da

Total

1 Import líquid del mes
2 Acumulat de l'any de l'import
líquid
Acumulat de l'any anterior de
l'import líquid
% variació
3 Nombre receptes mes
4 Acumulat de l'any anterior del
nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del
nombre de receptes
% variació
5 Despesa/recepta
6 Acumulat de l'any de la
despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de la
despesa/recepta
% variació

925.936,66

4.281.266,16

3.915.848,19
9,33

79.142,76

368.980,01

255.366,02
3,83

11,70

11,60
11,02

5,30

171.147,15

749.452,79

643.998,49
16,37

7.328,24

35.352,99

32.804,98
7,77

23,35

21,20
19,63

7,99

1.097.083,81

5.030.818,96

4.559.846,70
10,33

86.471,00

404.333,00

388.171,00
4,16

12,69

12,44
11,75

5,92

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

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 2031/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Primària Especialitza
da

Total
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1 Import líquid del mes
2 Acumulat de l'any de l'import
líquid
Acumulat de l'any anterior de
l'import líquid
% variació
3 Nombre receptes mes
4 Acumulat de l'any anterior del
nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del
nombre de receptes
% variació
5 Despesa/recepta
6 Acumulat de l'any de la
despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de la
despesa/recepta
% variació

910.707,39

5.192.073,55

4.719.768,40
10,01

77.442,02

446.422,04

426.751,72
4,61

11,76

11,63
11,06

5,16

172.195,49

921.648,28

782.728,06
17,75

7.322,98

42.675,96

39.356,28
8,43

23,51

21,60
19,89

8,59

1.082.902,88

6.113.721,84

5.502.496,48
11,11

84.765,00

489.098,00

466.108,00
4,93

12,78

12,50
11,81

5,89

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

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2032/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Primària Especialitza
da

Total

1 Import líquid del mes
2 Acumulat de l'any de l'import
líquid
Acumulat de l'any anterior de
l'import líquid
% variació
3 Nombre receptes mes
4 Acumulat de l'any anterior del
nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del
nombre de receptes
% variació
5 Despesa/recepta
6 Acumulat de l'any de la
despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de la
despesa/recepta
% variació

958.330,54

6.328.031,45

5.720.356,01
10,62

85.187,77

569.774,14

541.323,95
5,26

11,25

11,11
10,57

5,10

211.282,13

1.315.643,87

1.117.958,87
17,68

7.750,23

52.680,86

50.003,05
5.36

27,26

24,97
22,36

11,70

1.169.612,67

7.643.675,32

6.838.314,88
11,78

92.938,00

622.455,00

591.327,00
5,26

12,58

12,28
11,56

6,19

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

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 2033/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Primària Especialitza
da

Total

1 Import líquid del mes
2 Acumulat de l'any de l'import
líquid
Acumulat de l'any anterior de
l'import líquid
% variació
3 Nombre receptes mes
4 Acumulat de l'any anterior del
nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del
nombre de receptes
% variació
5 Despesa/recepta
6 Acumulat de l'any de la
despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de la
despesa/recepta
% variació

900.036,25

6.092.109,80

5.548.693,19
9,79

76.713,86

523.135,90

501.032,74
4,41

11,73

11,65
11,07

5,15

173.524,27

1.095.172,55

906.269,40
20,84

8.258,14

50.934,10

45.744,26
11,35
21,01

21,50
19,81

8,53

1.073.560,52

7.187.282,36

6.454.962,61
11,35

84.972,00

574.070,00

546.777,00
4,99

12,63

12,52
11,81

6,05

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

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2034/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Primària

1 Import líquid del mes
2 Acumulat de l'any de l'import líquid
Acumulat de l'any anterior de l'import líquid
% variació
3 Nombre receptes mes
4 Acumulat de l'any anterior del nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del nombre de receptes
% variació
5 Despesa/recepta
6 Acumulat de l'any de la despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de la despesa/recepta
% variació

8.969.149,85
63.349.032,50
57.026.373,11

11,09
732.654,98

5.326.212,58
5.053.131,51

5,40
12,24
11,89
11,29
5,39

Son Dureta

1 Import líquid del mes
2 Acumulat de l'any de l'import líquid
Acumulat de l'any anterior de l'import líquid
% variació
3 Nombre receptes mes
4 Acumulat de l'any anterior del nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del nombre de receptes
% variació
5 Despesa/recepta
6 Acumulat de l'any de la despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de la despesa/recepta
% variació

745.806,81
5.220.174,92
5.722.583,68

-8,78
20.082,32

149.102,79
162,986,77

-9,08
37,14
35,01
34,90
0,33
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Manacor

1 Import líquid del mes
2 Acumulat de l'any de l'import líquid
Acumulat de l'any anterior de l'import líquid
% variació
3 Nombre receptes mes
4 Acumulat de l'any anterior del nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del nombre de receptes
% variació
5 Despesa/recepta
6 Acumulat de l'any de la despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de la despesa/recepta
% variació

183.933,47
1.299.286,97
1.036,556,57

23,35
4.962,91

36.086,14
31.702,93

13,83
37,06
36,01
32,70
10,12

Son Llàtzer

1 Import líquid del mes
2 Acumulat de l'any de l'import líquid
Acumulat de l'any anterior de l'import líquid
% variació
3 Nombre receptes mes
4 Acumulat de l'any anterior del nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del nombre de receptes
% variació
5 Despesa/recepta
6 Acumulat de l'any de la despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de la despesa/recepta
% variació

375.123,32
2.545.373,17

834.716,94
204,94

10.390,02
70.348,98
33.593,79

109,41
36,10
36,18
24,85
45,62

GESMA

1 Import líquid del mes
2 Acumulat de l'any de l'import líquid
Acumulat de l'any anterior de l'import líquid
% variació
3 Nombre receptes mes
4 Acumulat de l'any anterior del nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del nombre de receptes
% variació
5 Despesa/recepta
6 Acumulat de l'any de la despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de la despesa/recepta
% variació

10.337,85
69.251,10

0,00

534,77
4.540,51

0,00

19,33
15,25

Especialitzada

1 Import líquid del mes
2 Acumulat de l'any de l'import líquid
Acumulat de l'any anterior de l'import líquid
% variació
3 Nombre receptes mes
4 Acumulat de l'any anterior del nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del nombre de receptes
% variació
5 Despesa/recepta
6 Acumulat de l'any de la despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de la despesa/recepta
% variació

1.315.201,45
9.134.086,17
7.593.857,23

20,28
35.970,02

260.078,42
229.283,49

13,43
36,56
35,12
33,12
6,04

Total

1 Import líquid del mes
2 Acumulat de l'any de l'import líquid
Acumulat de l'any anterior de l'import líquid
% variació
3 Nombre receptes mes
4 Acumulat de l'any anterior del nombre de receptes
Acumulat de l'any anterior del nombre de receptes
% variació
5 Despesa/recepta
6 Acumulat de l'any de la despesa/recepta
Acumulat de l'any anterior de la despesa/recepta
% variació

10.284.351,30
72.483.118,67
64.620.230,33

12,17
768.625,00

5.586.291,00
5.282.415,00

5,75
13,38
12,98
12,23
6,07

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

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2038/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a espera
quirúrgica. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Verge del Toro

LEQ 31 agost

Total
Demora mitjana
> 6 mesos
Espera mitjana
LEQ/1000 habitants

1.088
82,14

66
102,44
13,92

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

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2041/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a espera
quirúrgica. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Son Dureta

LEQ 31 agost

Total
Demora mitjana
> 6 mesos
Espera mitjana
LEQ/1000 habitants

5.358
82,26
254

87,18
16,83

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

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 2042/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a espera
quirúrgica. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Son Llàtzer
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LEQ 31 agost

Total
Demora mitjana
> 6 mesos
Espera mitjana
LEQ/1000 habitants

2.906
75,11

31
77,28
12,87

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

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 2040/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a espera
quirúrgica. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Manacor

LEQ 31 agost

Total
Demora mitjana
> 6 mesos
Espera mitjana
LEQ/1000 habitants

2.237
112,87

476
98,35
16,49

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 2039/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a espera
quirúrgica. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Can Misses

LEQ 31 agost

Total
Demora mitjana
> 6 mesos
Espera mitjana
LEQ/1000 habitants

766
60,85

0
75,68
7,19

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

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 2137/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a freqüència
del servei d'ecografies. (BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del
2003).

Actualment, al centre de salut Canal Salat de Ciutadella es
desplaça, dues vegades per setmana (una de matí i l’altra el
capvespre) un facultatiu del Servei de Radiologia de l’Hospital
Verge del Toro per realitzar ecografies.

Està previst per a l’any que ve adquirir un nou aparell
d’ecografies, que permetrà incrementar la freqüència de l’oferta,
així com un radiòleg que pugui estar els matins al centre.

Palma, 21 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 2138/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a consulta
d'otorrinolaringologia. (BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del
2003).

Dins l’increment de la cartera de serveis per a l’any 2004, es
considera la possibilitat d’oferir consulta d’otorrino al centre de
salut Canal Salat, malgrat les dificultats d’espai existents. La
seva implantació tendrà un inici progressiu quant a freqüència
i les prestacions.

Palma, 21 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 2480/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a càtering
d'agents de viatges. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).

Per a l’adjudicació del càtering del congrés de l’ABTA es
varen seguir les següents actuacions; en primer lloc es va
solAlicitar a la Federació de Restauració que facilités al comitè
organitzador d’ABTA el llistat d’empreses amb capacitat per
poder realitzar aquest servei a les quals se’ls va solAlicitar les
propostes i els pressuposts adients a tal efecte.

Les distintes propostes  varen ser es tudiades en el transcurs
de la reunió de patrocinadors del congrés D’ABTA, a la qual
varen ser presents els representants de la Conselleria de
Turisme, de Turespaña, Ajuntament de Palma, Ajuntament de
Calvià, Consell de Mallorca i de la cadena Sol-Melià, que
juntament amb la Cambra de Comerç patrocinaren el conjunt de
les activitats de l’esmentat congrés.

Analitzades les distintes propostes i per unanimitat es va
acordar acceptar la proposta de l’empresa EUREST per realitzar
aquests serveis, fonamentada aquesta decisió pels següents
motius:

-Presenta l’oferta econòmica més baixa.
-La varietat gastronòmica oferta pel que respecta als

productes de les Illes, és la més variada i adequada tan per als
bufets de les jornades com per al sopar de gala.
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-A la seva proposta es contempla la participació i direcció
tant del servei de cuina com del de  menjador, dels professors
i alumnes de l‘Escola d’Hoteleria del Govern del es Illes Balears,
aspecte que es considera pels patrocinadors molt important per
donar a conèixer als agents britànics la formació professional
que s’està fent per part de l’Escola d’Hoteleria i que cap de les
altres empreses oferien.

Palma, 24 d'octubre del 2003.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 2508/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a port
de Sant Antoni de Portmany (Eivissa). (BOPIB núm. 15 de 24
d'octubre del 2003).

Actuacions previstes:

-Projecte d’acabament del Moll de Ribera i condicionament
de l’espigó i de les explanades contigües en el port de Sant
Antoni de Portmany.

-Projecte i obra de passarelAles adossades al moll comercial
i dic en el port de Sant Antoni de Portmany.

-Projecte i obra d’una estació marítima a Sant Antoni de
Portmany.

-Nova caseta per a rep aració de xarxes en el moll de pesca
en el port de Sant Antoni de Portmany.

Usos:

-El mes de febrer de 2001 s’inicià la redacció del Pla
d’ordenació de la Badia de Sant Antoni de Portmany, sense que
arribés a aprovar-se la passada legislatura.

-El mes d’octubre d’aquest any s’ha iniciat la contractació
d’una assistència tècnica per a la redacció d’un Pla d’usos, de
conformitat amb l’article 15 de la Llei 27/92, de 24 de novembre,
de ports i marina mercant, amb la finalitat de determinar les
zones de servei del port  i els usos i actuacions a desenvolupar.

-Per a l’establiment i la priorització dels esmentats usos hem
d’esperar l’aprovació inicial i informació pública de l’esmentat
pla.

Palma, 5 de novembre del 2003.
La consellera d'Obres Pübliques, Habitatge i Transports:
Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 2167/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a creació i
equipament del centre de formació integrat, de formació
ocupacional i reglada per a persones adultes a Maó. (BOPIB
núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).

La Conselleria de Treball i Formació estudiarà, juntament
amb els organismes competents, la creació i equipament d‘un
centre de formació integrat de formació ocupacional i reglada

per persones adultes a Maó; estudiarà les diverses fórmules de
finançament i intentarà acordar les aportacions econòmiques a
efectuar i la resta d’aportacions que siguin necessàries per
portar endavant el projecte. El pels  

Palma, 31 d'octubre del 2003.
El conseller de Treball i Formació:
Guillermo de Olives i Olivares.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2263/03. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
19 de novembre del 2003, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3266/03, presentat  pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant el qual es retira la proposició no de llei
de referència, relativa a reforma de la Llotja de Palma, publicada
al BOPIB núm. 13, de 10 d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el ple RGE núm. 3166/03 i 3268/03. 

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, adoptats per
la Mesa i la Junta de Portaveus en sessió de dia 10 de setembre
del 2003 (publicats en el BOPIB núm. 11, de 26 d'octubre del
2003), les preguntes presentades i no incloses a l'ordre del dia
de la sessió plenària de dia 18 de novembre dl'enguany que
queden decaigudes són les que es relacionen a continuació,
ambdues publicades al BOPIB núm. 19, de 14 de novenmbre
d'enmguany:

* RGE núm. 3166/03, presentada pel diputat Hble. Sr. Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a delegada territorial d'Educació d'Eivissa
i Formentera.

* RGE núm. 3268/03, presentada pel diputat Hble. Sr. Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a consulta d'expedients.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de novembre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 19.

- Pàg. 420 i 434. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple. Apartat B)
On diu: RGE núm. 3167/03
Ha de dir: RGE núm. 3267/03

- Pàg. 420 i 434. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple. Apartat C)
On diu: RGE núm. 3168/03
Ha de dir: RGE núm. 3268/03
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