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ambiental de l'estació transformadora pel cable elèctric.
579

3.12. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4359/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
projectes d'intervenció educativa.
580
B) RGE núm. 4360/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
programes d'intervenció socioeducativa.
580
C) RGE núm. 4361/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
absentisme escolar.
580
D) RGE núm. 4362/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
integració de l'alumnat immigrant.
580
E) RGE núm. 4363/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
jornades de participació del professorat.
581
F) RGE núm. 4364/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
atenció primerenca a Menorca.
581
G ) RGE núm. 4365/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
suport als alumnes sords a l'illa de Menorca.
581

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 4449/03, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parcs naturals.
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B) RGE núm. 4450/03, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reprovació de l'actuació de la delegació del Govern a les Illes Balears.
5812
C) RGE núm. 4518/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció turística als mercats emergents.

582

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 2427/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a Son Dureta.
582
B) A la Pregunta RGE núm. 2428/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a Son Dureta.
583
C) A la Pregunta RGE núm. 2429/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a Son Llàtzer.
583
D) A la Pregunta RGE núm. 2430/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a Son Llàtzer.
583
E) A la Pregunta RGE núm. 2431/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a l'hospital de
Manacor.
583
F) A la Pregunta RGE núm. 2432/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a l'hospital de
Manacor.
583
G) A la Pregunta RGE núm. 2433/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a l'hospital Verge
del Toro.
584
H) A la Pregunta RGE núm. 2434/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a l'hospital Can
Misses.
584
I) A la Pregunta RGE núm. 2435/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a l'hospital de Can
Misses.
584
J) A la Pregunta RGE núm. 2436/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera diagnòstica a
l'hospital Verge del Toro.
584
K) A la Pregunta RGE núm. 2437/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera diagnòstica a
l'hospital de Son Llàtzer.
584
L) A la Pregunta RGE núm. 2438/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera diagnòstica a
l'hospital de Son Dureta.
585
M) A la Pregunta RGE núm. 2439/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera diagnòstica a
l'hospital de Manacor.
585
N) A la Pregunta RGE núm. 2440/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera diagnòstica a
l'hospital Verge del Toro.
585
O) A la Pregunta RGE núm. 2441/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera diagnòstica a
l'hospital de Can Misses.
585
P) A la Pregunta RGE núm. 2442/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat M iquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica a
l'hospital de Son Dureta.
585
Q) A la Pregunta RGE núm. 2443/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica a
l'hospital de Son Llàtzer.
586
R) A la Pregunta RGE núm. 2444/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica a
l'hospital de Manacor.
586
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S) A la Pregunta RGE núm. 2445/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica a
l'hospital Can Misses.
586
T) A la Pregunta RGE núm. 2445/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica a
l'hospital Verge del Toro.
586
U) A la Pregunta RGE núm. 2447/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica a
l'hospital de Son Dureta.
587
V) A la Pregunta RGE núm. 2448/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica a
l'hospital de Son Llàtzer.
587
X) A la Pregunta RGE núm. 2449/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat M iquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica a
l'hospital de Manacor.
587
Y) A la Pregunta RGE núm. 2450/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica a
l'hospital de Can Misses.
587
Z) A la Pregunta RGE núm. 2451/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera quirúrgica a
l'hospital Verge del Toro.
587

3.16. SOLA LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A ) RGE núm. 4402/03, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum.
587

3.17. INFORMACIÓ
A) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3269/03.

588

B) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 3445/03.

588

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1914/03.

588

5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció errates BOPIB núm. 22.
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Ordre de Publicació

1. PLE DEL PARLAMENT
1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de novembre del 2003, rebut jà les esmenes a la totalitat de
devolució RGE núm. 3342/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
U nida i Els Verds, 3163/03, del Grup Parlamentari PSM -Entesa
Nacionalista i 3359/03, del Grup Parlamentari Socialista al
Projecte de llei RGE núm 2902/03, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2004.
(BOPIB núm. 16 de 30 d'octubre del 2003).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

A)
Aprovació de les quanties globals del pressupost de la
comunitat autònoma i de les seves entitats autònomes, de les
entitats de dret públic, de les societats anònimes públiques,
de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears i de l'ens
públic Gestió Sanitària de Mallorca per a l'any 2004
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de novembre del 2003, aprovà per 32 vots a favor, 26 en contra
i cap abstenció les quanties globals següents:
* Quantia global del pressupost de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i de les seves entitats autònomes per a l'any
2004, per un import de 1.859.185.680,80 euros.
* Quantia global de les entitats de dret públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2004, els estats, les
despeses i els ingressos de les quals s'eleven a 275.012.031,80
euros.
* Quantia global de les societats anònimes públiques de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2004, per un
import de 52.664.500,25 euros.
* Quantia global de l'ens públic Servei de Salut de les Illes
Balears per al 2004, els estats, les despeses i els ingressos del
quan s'eleven a 646.007.021,07 euros.
* Quantia global de l'ens públic Gestió Sanitària de Mallorca
per al 2004, els estats, les despeses i els ingressos del quan
s'eleven a 28.077.834,45 euros.

B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de novembre del 2003, rebutjà les esmenes a la totalitat de
devolució RGE núm. 3341/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, 3162/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i 3360/03, del Grup Parlamentari Socialista al
Projecte de llei RGE núm 2903/03, de mesures tributàries i
administratives. (BOPIB núm. 16 de 30 d'octubre del 2003).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació
B)
Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional
per a l'eliminació de la violència contra les dones.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre del 2003, es féu lectura de la declaració
institucional següent:
Declaració institucional en el Dia internacional per a
l’eliminació de la violència contra les dones
Un any més, hem de realitzar en el Dia internacional contra
la violència de gènere una crida perquè aquesta violència acabi.
El Parlament de les Illes Balears vol denunciar en un dia com
avui la violència de gènere com a lacra social a eradicar i vol
exigir que les dones tenguin una garantia de seguretat i de
llibertat per poder desenvolupar-se dignament com a persones
i volem canvis reals, volem mesures i recursos per a la igualtat.
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Hem comprovat el darrer any quan lluny de disminuir aquest
fenomen, les víctimes, dones assassinades a mans dels seus
marits, companys o exmarits continua augmentant, així com
cents de mils de dones pateixen cada dia maltractaments en
forma de violència física, psicològica, econòmica i material.
Moltes d’elles s’han atrevit a donar el pas decisiu de la
denúncia, però la majoria d’elles continuen en el més absolut
dels anonimats.
L’any 1999, l’ONU va institucionalitzar aquesta data com el
Dia internacional contra la violència contra les dones, encara
que aquest any, que anys abans, des del 1981 ja es
commemorava, el dia 25 de novembre es recorda a tot el món
que milions de dones diàriament pateixen assassinats,
violacions, esclavitud i empait sexual, tortures, maltractament,
menyspreu, discriminació, marginació i pobresa. El problema
dels maltractaments té el seu origen a la desigualtat ancestral
que existeix a la societat entre homes i dones. Es tracta d’un
problema educatiu que obeeix a un sistema de pensament
patriarcal, fins al punt de dur a molts a la convicció que són
propietaris de les vides de les dones.
La violència que pateixen les dones té arrels comunes a tot
el món, es manifesta amb cops, ferides, assassinats, insults,
però també amb la pobresa, la discriminació laboral. La
violència sexual contra les dones obeeix a la fi a la falta de
respecte pels éssers humans de sexe distint.
Per tant, és responsabilitat dels nostres governants que
posin totes les mesures especialment preventives, però també
palAliatives, necessàries per tal d’evitar en primera instància els
maltractaments i donar suport a les dones des d’un punt de
vista integral. La intervenció de les administracions públiques
ha d’incloure una acció política integral des de l’àmbit de
l’educació, la sanitat, els serveis socials, etcètera. I al mateix
temps han de vetllar per la seguretat personal de les dones i
perquè la justícia sigui aplicada contundentment contra els
agressors, a fi de crear una cultura que digui no a la violència
contra les dones.

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2858/03, relativa a educació per a persones adultes a les
Pitiüses, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Dotar el CEPA "Pitiüses" d'una nova seu que reuneixi les
condicions exigibles quant a espais, serveis, material,
estructura, etc., que permeti dur a terme un ensenyament de
qualitat, així com del personal docent i administratiu necessari
per dur a terme la seva tasca d'una manera digna.
2. L'ampliació de l'oferta formativa dels ensenyaments d'adults
a Sant Antoni de Portmany en colAlaboració amb l'ajuntament
com a solució a mig o a curt termini fins que s'acabi el nou
institut d'ensenyament secundari i es disposa d'un nou espai."
A la seu del Parlament, 2 de desembre del 2003.
La secretària:
Carolina Torres i Cabañero.
El president:
Antoni Pastor i Cabrer.

Un any més hem de dir: prou a la violència contra les dones.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

A la seu del Parlament, a 19 de novembre del 2003.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003,
debaté la Pregunta RGE núm. 2285/03, de l'Hble. Sr. Diputat
Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a estudis d'hoteleria a l'IES Maria Àngels
Cardona de Ciutadella. (BOPIB núm. 13 de 10 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.

2. COMISSIONS PARLAMENT
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003,
debaté la Pregunta RGE núm. 2392/03, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a concerts educatius a batxillerat.
(BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003,
debaté la Pregunta RGE núm. 2395/03, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a compliment del mínim de quatre
hores de llengua castellana i de la Llei de normalització
lingüística. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre 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'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003,
debaté la Pregunta RGE núm. 2393/03, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a compliment del decret de mínims.
(BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 2747/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a ajuts per destinar a lloguer els habitatges buits.
(BOPIB núm. 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.

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 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003,
debaté la Pregunta RGE núm. 2394/03, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a distribució equitativa de l'alumnat
immigrant. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 2364/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a fumigació de la processionària. (BOPIB núm.
14 de 17 d'octubre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
H)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 2365/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds , relativa a efectes de les fumigacions massives. (BOPIB
núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).

Pregunta RGE núm. 2752/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a dessaladores a Eivissa. (BOPIB núm. 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 Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
I)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 2366/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a distribució i superfície de fumigació. (BOPIB
núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).

Ordre de Publicació
L)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 2753/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a dates de construcció de dessaladores a
Eivissa. (BOPIB núm. 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 Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 2862/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a Pla rector de ses Salines d'Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 18 de 7 de novembre del 2003).
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Ordre de Publicació
M)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 2754/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a finançament de la construcció de la
dessaladora de Santa Eulàlia. (BOPIB núm. 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 Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
N)

Ordre de Publicació
K)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003, debaté la

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 2755/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a dessaladora de Sant Josep. (BOPIB núm. 17 de
31 d'octubre del 2003).
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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 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
R)

Ordre de Publicació
O)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 2756/03 i 2757/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relatives a model
d'espai natural protegit i a rang legal de les àrees naturals
protegides, respectivament. (BOPIB núm. 17 de 31 d'octubre del
2003).

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 2861/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a inclusió del Prat de la Vila i Prat de ses Monges
a l'inventari de zones humides. (BOPIB núm. 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 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Les 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 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
P)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 2859/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a inversions per a la regeneració de ses Feixes
d'Eivissa. (BOPIB núm. 18 de 7 de novembre del 2003).

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre
del 2003, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2704/03, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a atac
anticipatiu. (BOPIB núm. 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 Medi Ambient.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Q)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003, debaté la
Pregunta RGE núm. 2860/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions sobre la restauració de ses Feixes
a Eivissa. (BOPIB núm. 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.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3167/03, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a mesures de
suport a les sortides escolars. (BOPIB núm. 19 de 14 de
novembre del 2003).
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La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ
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Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en matèria esportiva.
La Conselleria de Presidència i Esports ha mantingut una
actitud de falta de transparència pel que fa a la seva política
d’esports, fent de la improvisació, dels anuncis fallits i de
l’ocultació les notes habituals d’aquesta. Les diferents
preguntes que s’han formulat en seu parlamentària a la
consellera de Presidència i Esports sobre qüestions esportives
no han estat contestades en cap moment, o ho han estat amb
evasives.
No ha definit les actuacions previstes més enllà de vagues
alAlusions a grans esdeveniments allunyats de les necessitats
dels ciutadans, cercant més la promoció política que el suport
als esportistes.

Ordre de Publicació
A)
Rebuig a
2777/03.

la solAlicitud de compareixença RGE núm.

La Comissió d'Assumptes Institucional i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre
del 2003, rebutjà, per 6 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció,
la solAlicitud de compareixença de referència, relativa que la
comissió adoptàs l'acord, a través del president del Parlament,
de recaptar la presència del delegat del Govern a les Illes
Balears, Sr. Miquel Ramis, per tal d'informar dels criteris que
s'han seguit des de la Delegació del Govern per decidir
l'obertura o no d'un expedient i la imposició o no d'una sanció
i el perquè de la quantitat de la multa que s'ha imposat en
diversos casos.

Una darrera passa de la política dissuasiva de la pràctica de
l’esport ha estat la decisió de cobrar 10 euros al mes als atletes
federats que utilitzen les instalAlacions del Poliesportiu Prínceps
d’Espanya.
Resulta necessari doncs que comparegui l’esmentada
consellera davant el Ple del Parlament a fi de respondre a la
següent interpelAlació sobre la política del Govern de les Illes
Balears en matèria esportiva.
Palma, a 4 de desembre del 2003.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.9. MOCIONS
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
RGE núm. 4403/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
3117/03, relativa a política lingüística. (Mesa de 10 de
desembre del 2003).

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Palma, a 10 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 4448/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria esportiva. (Mesa de 10
de desembre del 2003).
Palma, a 10 de desembre 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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista presenta, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 3117/03, relativa a política lingüística, la moció
següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar el Decret 162/2003 de 5 de setembre, 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.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar el Decret 176/2003 de 31 d’octubre, de reforma
del Decret 162/2003 de 5 de setembre, 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.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir el funcionament de la ràdio fórmula Som
Ràdio com a eina de normalització lingüística.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir l’article 28.1 de la Llei de Normalització
Lingüística i en conseqüència comprometre’s que la futura
televisió autonòmica emeti en llengua catalana.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir el punt 4 del títol preliminar de la Llei de
Normalització Lingüística destinant-hi els recursos necessaris
per fer-ho efectiu.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a comprometre’s públicament a crear la consciència
social sobre la importància del coneixement i ús de la llengua
catalana per tots els ciutadans.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 4406/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a realització del port esportiu de
Portocristo. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4407/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a finançament del port esportiu de
Portocristo. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4408/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a composició del Comitè d'Avaluacions
d'Impacte Ambiental. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4409/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Uni d a i
Els Verds, relativa a protecció dunar de ses Salines d'Eivissa.
(Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4410/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a pressupost del projecte de protecció

dunar de ses Salines d'Eivissa.
2003).

(Mesa de 10 de desembre del

RGE núm. 4411/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a regeneració de les dunes de la Platja de
Migjorn. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4412/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a carril bici de ses Salines i es Pujols.
(Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4413/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a pressupost de la regeneració de les
dunes de la Platja de Migjorn. (Mesa de 10 de desembre del
2003).
RGE núm. 4414/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a pressupost del projecte del carril bici
entre ses Salines i es Pujols. (Mesa de 10 de desembre del
2003).
RGE núm. 4415/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a circumvalAlació de la carretera de
Llucmajor. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4416/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a prolongació de la PM-27, autopista
central. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4418/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a desdoblament de la carretera C-713.
(Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4419/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a tercer carril de l'autopista d'Inca, tram
via de cintura-segon cinturó. (Mesa de 10 de desembre del
2003).
RGE núm. 4420/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a desdoblament de la carretera C-715.
(Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4421/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a variant nova de Manacor i de Sant
Llorenç. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4422/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a parc mediambiental Can Riera a Sa
Pobla. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
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RGE núm. 4423/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a actuacions de millora dels punts
d'abocaments de depuradores. (Mesa de 10 de desembre del
2003).
RGE núm. 4424/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a actuacions a la depuradora de Pollença.
(Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4425/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Els Verds, relativa a actuacions a la depuradora de Felanitx.
(Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4451/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de Son Dureta. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4452/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de Son Llàtzer. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4453/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de l'hospital de Manacor. (Mesa de 10 de desembre
del 2003).
RGE núm. 4454/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de l'hospital de Can Misses.
(Mesa de 10 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4455/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de l'hospital Verge del Toro.
(Mesa de 10 de
desembre del 2003).
RGE núm . 4456/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de Son Dureta. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4457/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de Son Llàtzer. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4458/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de l'hospital de Manacor. (Mesa de 10 de desembre
del 2003).
RGE núm. 4459/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de l'hospital de Can Misses.
(Mesa de 10 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4460/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de l'hospital Verge del Toro.
(Mesa de 10 de
desembre del 2003).
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RGE núm. 4461/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera diagnòstica de Son Dureta.
(Mesa de 10 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4462/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera diagnòstica de Son Llàtzer.
(Mesa de 10 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4463/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera diagnòstica de l'hospital de Manacor. (Mesa de 10
de desembre del 2003).
RGE núm. 4464/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gas cón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera diagnòstica de l'hospital de Can Misses. (Mesa de
10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4465/03, de l'H ble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera diagnòstica de l'hospital Verge del Toro. (Mesa de
10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4466/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de Son Dureta. (Mesa de 10 de desembre
del 2003).
RGE núm. 4467/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de Son Llàtzer. (Mesa de 10 de desembre
del 2003).
RGE núm. 4468/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de l'hospital de Manacor. (Mesa de 10
de desembre del 2003).
RGE núm. 4469/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de l'hospital de Can Misses. (Mesa de 10
de desembre del 2003).
RGE núm. 4470/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de l'hospital Verge del Toro. (Mesa de
10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4471/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de Son Llàtzer. (Mesa de 10 de desembre
del 2003).
RGE núm. 4472/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de Son Dureta. (Mesa de 10 de desembre
del 2003).
RGE núm. 4473/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
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d'espera quirúrgica de l'hospital de Manacor.
de desembre del 2003).

(Mesa de 10

RGE núm. 4474/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de l'hospital de Can Misses. (Mesa de 10
de desembre del 2003).
RGE núm. 4475/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de l'hospital Verge del Toro. (Mesa de
10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4476/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4477/03, de l'Hble. Sr . Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4478/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4479/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
salut mental. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4480/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consulta
de psiquiatria. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4481/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Dureta. (Mesa de 10 de desembre del
2003).
RGE núm. 4482/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 10 de desembre del
2003).
RGE núm. 4483/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'hospital de Manacor.
(Mesa de 10 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4484/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'hospital de Can Misses. (Mesa de 10 de
desembre del 2003).

RGE núm. 4487/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 10
de desembre del 2003).
RGE núm. 4488/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 10 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4489/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa
de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4490/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gas cón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa
de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4491/03, de l'H ble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'hospital de
Manacor. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4492/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'hospital de Can
Misses. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4493/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'hospital Verge
del Toro. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4494/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Mallorca. (Mesa de 10
de desembre del 2003).
RGE núm. 4495/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 10
de desembre del 2003).
RGE núm. 4496/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 10 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4497/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de Son Dureta. (Mesa de 10 de desembre del 2003).

RGE núm. 4485/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 10 de
desembre del 2003).

RGE núm. 4498/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de Son Llàtzer. (Mesa de 10 de desembre del 2003).

RGE núm. 4486/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Mallorca. (Mesa de 10
de desembre del 2003).

RGE núm. 4499/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de l'hospital de Manacor. (Mesa de 10 de desembre
del 2003).
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RGE núm. 4500/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de l'hospital de Can Misses.
(Mesa de 10 de
desembre del 2003).

RGE núm. 4513/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estació transformadora pel cable elèctric entre
Eivissa i Mallorca. (Mesa de 10 de desembre del 2003).

RGE núm. 4501/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de l'hospital Verge del Toro.
(Mesa de 10 de
desembre del 2003).

RGE núm. 4514/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estació transformadora pel cable elèctric a
Mallorca. (Mesa de 10 de desembre del 2003).

RGE núm. 4502/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Son Dureta. (Mesa de 10 de desembre del
2003).

RGE núm. 4515/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estació transformadora pel cable elèctric entre
Eivissa i Mallorca. (Mesa de 10 de desembre del 2003).

RGE núm. 4503/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 10 de desembre del
2003).

RGE núm. 4516/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estudi d'impacte ambiental de l'estació
transformadora pel cable elèctric. (Mesa de 10 de desembre
del 2003).

RGE núm. 4504/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a l'hospital de Manacor. (Mesa de 10 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4505/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Can Misses. (Mesa de 10 de desembre del
2003).
RGE núm. 4506/03, de l'H ble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 10 de
desembre del 2003).

RGE núm. 4517/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estudi d'impacte ambiental de l'estació
transformador a pel cable elèctric. (Mesa de 10 de desembre
del 2003).
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

RGE núm. 4507/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gas cón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
d'intervencions. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm . 4508/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica de Son Llàtzer. (Mesa de 10 de desembre
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 escrita.
Quina administració i/o administracions realitzaran
projecte d'ampliació del port esportiu de Portocristo?

el

Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

RGE núm. 4509/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts en
llista d'espera a l'hospital de Manacor.
(Mesa de 10 de
desembre del 2003).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 4510/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cable elèctric. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4511/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estació transformadora. (Mesa de 10 de desembre
del 2003).
RGE núm. 4512/03, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cable elèctric entre Eivissa i Mallorca. (Mesa de
10 de desembre 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 escrita.
Quina administració i/o administracions finançaran
projecte d'ampliació del port esportiu de Portocristo?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

el
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Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.
Quina és la nova composició del Comitè d'Avaluacions
d'Impacte Ambiental arran de la resolució del vicepresident de
la Comissió Balear de Medi Ambient de data de 22 de juliol del
1003?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.
Quina o quines administracions redactaran i executaran els
projectes a Formentera de carril bici entre ses Salines i es
Pujols?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.
Q uina o quines administracions redactaran i executaran el
projecte de protecció dunar de ses Salines d'Eivissa?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.
Quin pressupost es destinarà per part del Govern de les Illes
Balears al projecte de regeneració de les dunes i millora dels
accessos a la Platja de Migjorn?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin pressupost es destinarà per part del Govern de les Illes
Balears al projecte de protecció dunar de ses Salines d'Eivissa?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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 escrita.
Relació de propietaris i nombre de metres quadrats per la
construcció de la circumvalAlació de la carretera de Llucmajor.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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 escrita.
Quina o quines administracions redactaran i executaran el
projecte a Formentera de regeneració de les dunes i millora dels
accessos a la Platja de Migjorn?

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Relació de propietaris i nombre de metres quadrats per la
construcció del projecte de prolongació de la PM-27, autopista
central, tram III, supressió de la travessia d'Inca.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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 escrita.
Relació de propietaris i nombre de metres quadrats a
expropiar per a la construcció del projecte desdoblament de la
carrera C-715, variant de Son Ferriol-Camí de sa síquia?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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
sotas ignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)

Quin pressupost es destinarà per part del Govern de les Illes
Balears al projecte de carril bici ses Salines i es Pujols?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de propietaris i nombre de metres quadrats a
expropiar per a la construcció del projecte de traçat de la variant
nova de Manacor, entre el quilòmetre 47000 al 51200 i de la
variant de Sant Llorenç des Cardassar entre el quilòmetre 55500
al 58000 de la carretera C-715?

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de propietaris i nombre de metres quadrats a
expropiar per a la construcció del projecte de traçat
desdoblament de la carretera C-713, tram Inca-sa Pobla, autovia
Inca-sa Pobla?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina administració o administracions duran a terme el parc
mediambiental de Can Cirera a sa Pobla?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de propietaris i nombre de metres quadrats a
expropiar per a la construcció del projecte tercer carril autopista
d'Inca, tram via de cintura-segon cinturó de Palma?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions es duran a terme per a la millora dels
punts d'abocament de les depuradores?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
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La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'hospital de Son Llàtzer per especialitats, a 30 de novembre de
l'any 2003, tot indicant el tant per cent de variació respecte del
mes anterior?

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.
Relació d'actuacions realitzades -millores, remodelacions,
etc.- a la depuradora de Pollença des de la seva construcció fins
a la data d'avui?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'hospital de Manacor per especialitats, a 30 de novembre de
l'any 2003, tot indicant el tant per cent de variació respecte del
mes anterior?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Relació d'actuacions realitzades -millores, remodelacions,
etc.- a la depuradora de Felanitx des de la seva construcció fins
a la data d'avui?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 1 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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.

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.
Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'hospital de Can Misses per especialitats, a 30 de novembre de
l'any 2003, tot indicant el tant per cent de variació respecte del
mes anterior?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'hospital de Son Dureta per especialitats, a 30 de novembre de
l'any 2003, tot indicant el tant per cent de variació respecte del
mes anterior?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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 llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'hospital Verge del Toro per especialitats, a 30 de novembre de
l'any 2003, tot indicant el tant per cent de variació respecte del
mes anterior?
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Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica de Son
Dureta de més de 60 dies i total de pacients pendents a 30 de
novembre del 2003?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica de Can
Misses de més de 60 dies i total de pacients pendents a 30 de
novembre del 2003?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

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.
Q uina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica de Son
Llàtzer de més de 60 dies i total de pacients pendents a 30 de
novembre del 2003?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica del
Verge del Toro de més de 60 dies i total de pacients pendents
a 30 de novembre del 2003?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica de
l'hospital de Manacor de més de 60 dies i total de pacients
pendents a 30 de novembre del 2003?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i Tac convencional, indicau els malalts pendents de
cita, la demora superior a 60 dies, els malalts pendents i la
demora extrahospitalària a l'hospital de Son Dureta a 30 de
novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i Tac convencional, indicau els malalts pendents de
cita, la demora superior a 60 dies, els malalts pendents i la
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demora extrahospitalària a l'hospital de Son Llàtzer a 30 de
novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i Tac convencional, indicau els malalts pendents de
cita, la demora superior a 60 dies, els malalts pendents i la
demora extrahospitalària a l'hospital de Manacor a 30 de
novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i Tac convencional, indicau els malalts pendents de
cita, la demora superior a 60 dies, els malalts pendents i la
demora extrahospitalària a l'hospital de Can Misses a 30 de
novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i Tac convencional, indicau els malalts pendents de
cita, la demora superior a 60 dies, els malalts pendents i la
demora extrahospitalària a l'hospital Verge del Toro a 30 de
novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de
l'hospital de Son Dureta, indicant les dades següents, referides
a 30 de novembre 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, acumulat anual d'entrades?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de
l'hospital de Son Llàtzer, indicant les dades següents, referides
a 30 de novembre 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, acumulat anual d'entrades?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de
l'hospital de Manacor, indicant les dades següents, referides a
30 de novembre 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,
acumulat anual d'entrades?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de
l'hospital de Can Misses, indicant les dades següents, referides
a 30 de novembre 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, acumulat anual d'entrades?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de
l'hospital Verge del Toro, indicant les dades següents, referides
a 30 de novembre 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, acumulat anual d'entrades?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'hospital de Son
Llàtzer, indicant les dades següents, referides a 30 de novembre
del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demora mitjana (actius),
llista total superior a 6 mesos, espera mitjana, LEQ/1.000
habitants?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'hospital de Son
Dureta, indicant les dades següents, referides a 30 de novembre
del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demora mitjana (actius),
llista total superior a 6 mesos, espera mitjana, LEQ/1.000
habitants?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'hospital de
Manacor, indicant les dades següents, referides a 30 de
novembre del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demora
mitjana (actius), llis ta total superior a 6 mesos, espera mitjana,
LEQ/1.000 habitants?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

de Can
30 de
demora
mitjana,

Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
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Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'hospital Verge del
Toro, indicant les dades següents, referides a 30 de novembre
del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demora mitjana (actius),
llista total superior a 6 mesos, espera mitjana, LEQ/1.000
habitants?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
indicau les dades següents, referides al mes de novembre del
2003, corresponents a medicina primària 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; 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 3 de desembre 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
sotas ignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
indicau les dades següents, referides al mes de novembre del
2003, corresponents a medicina primària Menorca i hospital
Verge del Toro: import líquid del mes; acumulat de l'any
d'import líquid, fins al mes de referència, comparatiu amb el
mateix acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació;
nombre de receptes del mes; acumulat de l'any, del nombre de
receptes, fins al mes de referència, comparatiu amb el mateix
acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació; despesa
per recepta del mes de referència; acumulat de l'any, de la
despesa per recepta, fins al mes de referència, comparatiu amb
el mateix acumulat de l'anterior i tant per cent de variació.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
indicau les dades següents, referides al mes de novembre del
2003, corresponents a medicina primària Eivissa i Formentera i
hospital de Can Misses: import líquid del mes; acumulat de
l'any d'import líquid, fins al mes de referència, comparatiu amb
el mateix acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació;
nombre de receptes del mes; acumulat de l'any, del nombre de
receptes, fins al mes de referència, comparatiu amb el mateix
acumulat de l'any anterior i tant per cent de variació; despesa
per recepta del mes de referència; acumulat de l'any, de la
despesa per recepta, fins al mes de referència, comparatiu amb
el mateix acumulat de l'anterior i tant per cent de variació.
Palma, a 3 de desembre 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.
A salut mental, dades d'hospitalització a les distintes unitats
de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, GESMA, UTCA, total
M allorca, Eivissa, Menorca i total Balears, corresponents al mes
de novembre del 1003 i acumulat, referides a: nombre de llits,
nombre d'ingressos, nombre d'ingressos per 1.000 habitants,
urgències, tant per cent d'urgències hospital; urgències sector
per 1.000 habitants, estades, ocupació, estada mitjana, taxa
d'ingressos sector per 1.000 habitants i llits per 1.000 habitants.
Palma, a 3 de desembre 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.
Dades de consulta de psiquiatria als centres de Son Dureta,
Son Llàtzer, Manacor, desintoxicació, Menorca i Eivissa,
referides al mes de novembre amb les dades següents: primeres
consultes, successives, total consultes, ràdio
primeres/successives.
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Palma, a 3 de desembre 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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a
l'hospital de Son Dureta, referit al mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a
l'hospital de Can Misses, referit al mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre 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.

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a
l'hospital de Son Llàtzer, referit al mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a
l'hospital Verge del Toro, referit al mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre 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.

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a
l'hospital de Manacor, referit al mes de novembre del 2003.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a
centres concertats de Mallorca, referit al mes de novembre del
2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

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.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
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menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a
centres concertats de Menorca, referit al mes de novembre del
2003.

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

Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a
centres concertats d'Eivissa, referit al mes de novembre del
2003.
Palma, a 3 de desembre 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.
Nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a l'hospital de
Son Dureta, referit al mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre 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.
Nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a l'hospital de
Son Llàtzer, referit al mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a l'hospital de
Manacor, referit al mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre 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.
Nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a l'hospital de
Can Misses, referit al mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre 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.
Nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a l'hospital Verge
del Toro, referit al mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre 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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Nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a centres
concertats de Mallorca, referit al mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre 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
sotas ignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
N ombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a centres
concertats de Menorca, referit al mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre 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.
Nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
3 mesos, entre 3 i 6 mesos i de més de 6 mesos a centres
concertats d'Eivissa, referit al mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre 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.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica per
especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a 6
mesos i de més de 6 mesos a l'hospital de Son Dureta, referit al
mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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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.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica per
especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a 6
mesos i de més de 6 mesos a l'hospital de Son Llàtzer, referit al
mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre 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.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica per
especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a 6
mesos i de més de 6 mesos a l'hospital de Manacor, referit al
mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre 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.
N ombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica per
especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a 6
mesos i de més de 6 mesos a l'hospital Can Misses, referit al
mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica per
especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a 6
mesos i de més de 6 mesos a l'hospital Verge del Toro, referit al
mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre 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.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temp s d'espera a Son
Dureta el mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Can
Misses el mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre 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.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
p er motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a
l'hospital Verge del Toro el mes de novembre del 2003.

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.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'es pera a Son
Llàtzer el mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a
l'hospital de Manacor el mes de novembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

Palma, a 3 de desembre 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.
Quin va ser el cos t per la realització de les consultes i/o
intervencions realitzades per personal de l'hospital Verge del
Toro fora del centre (CS Canal Salat, Centre de M edicina
Avançada i Clínica Menorca), referit als tres primers trimestres
del 2003, distribuït per serveis?
Palma, a 3 de desembre 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.
Nombre de malalts en llista d'espera quirúrgica a l'hospital
de Son Llàtzer per especialitats a 30 de setembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
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El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

En quin punt concret de la zona de Santa Ponça es preveu
que passi el cable elèctric submarí que connectarà Eivissa amb
Mallorca?

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.
Nombre de malalts en llista d'espera quirúrgica a l'hospital
de Manacor per especialitats a 30 de setembre del 2003.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.
En quin terreny de Calvià es preveu que s'ubicarà l'estació
transformadora que es necessita per connectar el cable elèctric
previst provinent d'Eivissa amb la xarxa elèctrica de Mallorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.
En quin punt concret de la zona de Santa Ponça es preveu
que passi el cable elèctric submarí que connectarà la Península
amb Mallorca?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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
sotas ignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin terreny de Calvià es preveu que s'ubicarà l'estació
transformadora que es necessita per connectar el cable elèctric
previst provinent de la Península amb la xarxa elèctrica de
Mallorca?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants metres quadrats de terreny seran necessaris per
const ruir l'estació transformadora que connectarà el cable
elèctric submarí provinent de la Península amb la xarxa elèctrica
de Mallorca?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

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.
Quants metres quadrats de terreny seran necessaris per
cons truir l'estació transformadora que connectarà el cable
elèctric submarí provinent d'Eivissa amb la xarxa elèctrica de
Mallorca?

Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
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Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 4362/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a integració de l'alumnat immigrant, a
contestar davant la Comissió de Cultura i Educació. (Mesa
de 10 de desembre del 2003).

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.
S'ha fet algun estudi d'impacte ambiental del projecte de
l'estació transformadora que s'ha de construir per connectar el
cable elèctric submarí provinent de la Península amb la xarxa
elèctrica de Mallorca?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 4363/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a jornades de participació del
professorat, a contestar davant la Comiss ió de Cultura i
Educació. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4364/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a atenció primerenca a Menorca, a
contestar davant la Comissió de Cultura i Educació. (Mesa
de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4365/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a suport als alumnes sords a l'illa de
Menorca, a contestar davant la Comissió de Cultura i
Educació. (Mesa de 10 de desembre del 2003).

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.
S'ha fet algun estudi d'impacte ambiental del projecte de
l'estació transformadora que s'ha de construir per connectar el
cable elèctric submarí provinent d'Eivissa amb la xarxa elèctrica
de Mallorca?
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, a 10 de desembre 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura.
Quina política pensa dur a terme la Conselleria d'Educació
i Cultura respecte dels projectes d'intervenció educativa?

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Palma, a 1 de desembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Ordre de Publicació
RGE núm. 4359/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a projectes d'intervenció educativa, a
contestar davant la Comissió de Cultura i Educació. (Mesa
de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4360/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a programes d'intervenció
socioeducativa, a contestar davant la Comissió de Cultura i
Educació. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4361/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a absentisme escolar, a contestar
davant la Comissió de Cultura i Educació. (Mesa de 10 de
desembre del 2003).

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 la Comissió de
Cultura.
Quina política pensa dur a terme la Conselleria d'Educació
i Cultura respecte dels programes d'intervenció socioeducativa
per alumnes amb risc d'exclusió escolar?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria
d'Educació i Cultura respecte de l'atenció primerenca a
Menorca?

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 la Comissió de
Cultura.

Palma, a 1 de desembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines mesures pensa prendre la Conselleria d'Educació i
Cultura respecte de la problemàtica de l'absentisme escolar?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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

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 oral davant la Comissió de
Cultura.
Quines mesures pensa prendre la Conselleria d'Educació i
Cultura a fi de donar suport als alumnes sords de l'illa de
Menorca?

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

Palma, a 1 de desembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Pensa mantenir la Conselleria d'Educació i Cultura els ajuts
destinats a les administracions locals per dur a terme
actuacions socioeducatives per facilitar la integració de
l'alumnat immigrant i les seves famílies?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4449/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a parcs naturals. (Mesa de 10 de desembre del 2003).
RGE núm. 4450/03, del Grup Parlamentar i Socialista,
relativa a reprovació de l'actuació de la delegació del
Govern a les Illes Balears. (Mesa de 10 de desembre del
2003).
RGE núm. 4518/03, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a promoció turística als mercats emergents. (Mesa de
10 de desembre del 2003).

Quines jornades de participació del professorat pensa dur
a terme la Conselleria d'Educació i Cultura?
Palma, a 1 de desembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

Palma, a 10 de desembre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

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 oral davant la Comissió de
Cultura.

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.
Exposició de motius
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El conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
anuncià en la seva primera compareixença pública el mes de
setembre en comissió, la que seria la política de la seva
conselleria en relació als parcs naturals, en compliment del
programa electoral del seu partit.

Atès que el Grup Parlamentari Popular ha impedit amb els
seus vots que el Delegat del Govern comparegui al Parlament
de les Illes Balears per explicar perquè la Delegació del Govern
ha actuat amb diferents criteris a l’hora d’obrir expedients i
d’imposar sancions a diferents persones.

En reiterades intervencions als mitjans de comunicació ha
expressat la voluntat de reduir l’extensió dels dos parcs
naturals creats en la legislatura anterior del pacte de progrés a
les finques públiques.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:

La llei d’acompanyament dels pressuposts
disposicions addicionals setzena i dissetena,
partir de l’entrada en vigor de la llei, els
Llevant i Cala d’Hort quedaran limitats a
finques públiques.

per al 2004, a les
assenyala com a
parcs naturals de
l’extensió de les

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern:

1. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actuació
sectària de la Delegació del Govern durant el període 2002-2003
que es demostra en els casos següents:
-Ple de Costitx. Manifestants antiaut ovia: 14 sancions de
6.150 euros.
-Son Moix. Pancarta contra la guerra a Iraq: 1 sanció de
3.000 euros.
-Ca’n Picafort. GOB regeneració de platges: 12 sancions.
Multa d’11.697 euros.
-Palma. Protestes contra la guerra a Iraq: 4 sancions de 1.500
euros.

A mantenir la normativa estatal en matèria de parcs,
concretada en l’aplicació de la Llei 4/1989.
En conseqüència, a prioritzar els criteris de biodiversitat i
patrimoni natural, enlloc del de propietat, en la delimitació dels
espais naturals.
A aplicar els criteris esmentats, de manera extensiva, a tots
els parcs naturals de les Illes Balears.
A mantenir l’extensió actual dels parcs naturals de Llevant
i Cala d’Hort.
Palma, a 3 de desembre del 2003.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

Mentre que a altres casos no s’ha sancionat com són:
-Palma, a la legislatura 99-03.
Dues tractorades contra el conseller d’Agricultura.
Manifestacions Lototrot.
Aturada camions de residus de demolició davant el
Consolat de Mar.
Aturada de contenidors de residus de demolició davant la
Conselleria de Medi Ambient.
-Ple de Son Servera: manifestants antiparc.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a obrir una investigació acurada sobre les esmentades
actuacions de la Delegació del Govern a les Illes Balears.
Palma, a 3 de desembre 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Atesa l’alarma social suscitada per les notícies que hem
anat coneixent a través dels mitjans de comunicació sobre la
discrecionalitat en què la Delegació del Govern ha anat actuant
els darrers anys.
Atès que després d’una avaluació minuciosa de les
diferents decisions que ha pres la Delegació del Govern en els
darrers anys, han sorgit dubtes més que raonables sobre els
criteris que s’han seguit en cada cas per perdre tals mesures.
Atès que és imprescindible en un estat de dret que les
institucions públiques garanteixin la igualtat dels drets de tots
els ciutadans.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
El potencial turístic dels mercats emergents de centre
Europa, juntament amb els països del nostre entorn com és el
cas d’Itàlia, França i Portugal, haurien de ser un motiu d’un
major esforç promocional, el que contribuiria a aconseguir una
major diversificació del nostre turisme i en conseqüència una
menor dependència dels dos grans mercats tradicionals,
Alemanya i Regne Unit.

BOPIB núm. 23 - 12 de desembre del 2003
Aquest és un objectiu que s’ha de tenir present i que es pot
aconseguir a mi i llarg termini i per tant, és convenient dedicar
un major esforç promocional a nous mercats.
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A la Pregunta RGE núm. 2428/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a
Son Dureta. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).

Per tot això, el Grup Son
Parlamentari
Popular presenta la
Dureta
següent proposició no de llei:
Àrea mèdica

30 setembre 2003

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Total LEC
3.612
Balears a > intensificar
la promoció turística
60 dies
259 en els mercats
emergents i també en els països del nostre entorn com França,
Itàlia i Portugal, per tal d’aconseguir un major nombre de
turistes que permeti una major diversificació turística.

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 4 de desembre del 2003.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2429/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a
Son Llàtzer. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

Son Llàtzer
Àrea mèdica

Ordre de Publicació

30 setembre 2003

% variació
setembre 2003agost 2003

768
1.360
538
179
37
112
47
161
247
23
29
358
221
0
4.080

-5,1
36,1
-24,0
38,8
-7,5
2,8
-13,0
29,8
-23,5
27,8
93,3
-0,3
11,6
0,0
5,0

A)
A la Pregunta RGE núm. 2427/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a
Son Dureta. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).

Son Dureta
Àrea mèdica

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
D'altres
Total àrea
mèdica

30 setembre 2003

271
1.729
234
144
49
112
82
198
183
14
280
231
47
38
3.612

% variació
setembre 2003agost 2003
15,8
9,0
-13,0
-29,1
-7,5
-1,8
-18,0
-16,1
66,4
-30,0
-12,5
-14,1
-2,1
5,6
0,4

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
D'altres
Total àrea
mèdica

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2430/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a
Son Llàtzer. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del 2003).
Son Llàtzer
Àrea mèdica

30 setembre 2003

Total LEC
> 60 dies

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

4.080
401

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
E)
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A la Pregunta RGE núm. 2431/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a
l'hospital de Manacor. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del
2003).

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Àrea mèdica
Neurologia
Oncologia Total LEC
Psiquiatria > 60 dies
Rehabilitació
Reumatologia
D'altres
Total àrea
mèdica

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Manacor
Àrea mèdica

30 setembre 2003

% variació
setembre 2003agost 2003

236
668
380
255
77
199
69
304
191
14
12
160
0
0
2.565

95,0
-17,9
21,0
2,4
8,5
-4,3
19,0
31,0
48,1
133,3
50,0
-0,6
0,0
0,0
8,2

46,2
40,2
16,7
20,2
72,7
-15,7
7,1
-22,5
2,8
0,0
48,8
-16,9
-10,4
0,0
7,2

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 2432/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a
l'hospital de Manacor. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del
2003).

57
244
126
119
19
91
Manacor
15
31
30 setembre 2003
74
0
2.565
61
71
245
43
0
1.125

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 2434/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a
l'hospital Can Misses. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del
2003).
Can Misses

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
D'altres
Total àrea
mèdica

Àrea mèdica

Cardiologia
Dermatologia
Digestiu
Endocrinologia
Hematologia
Medicina interna
Nefrologia
Neumologia
Neurologia
Oncologia
Psiquiatria
Rehabilitació
Reumatologia
D'altres
Total àrea
mèdica

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Verge del Toro
Àrea mèdica

30 setembre 2003

% variació
setembre 2003agost 2003

% variació
setembre 2003agost 2003

87
311
50
74
10
47
7
68
81
2
212
103
41
0
1.093

29,9
-36,5
163,2
42,3
0,0
51,6
-12,5
-4,2
-19,8
0,0
34,2
10,8
70,8
0,0
-2,8

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

G)
A la Pregunta RGE núm. 2433/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a
l'hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del
2003).

30 setembre 2003

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 2435/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera a
l'hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del
2003).
Can Misses
Àrea mèdica

30 setembre 2003

BOPIB núm. 23 - 12 de desembre del 2003
Total LEC
> 60 dies

585

1.093
4

Son Dureta 30 setembre 2003
Ecografi
a

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 2436/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
diagnòstica a l'hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).

Pendents
de cita
> 60 dies
Pacients
pendents
Demora
extrahosp.

Mamografi
a

TAC
conv
.

RNM

TAC
helic.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

832

101

1059

225

0

45

30

88

87

0

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
Verge del Toro

Ordre de Publicació
Àrea mèdica

M)

30 setembre 2003

A la Pregunta
presentada per l'Hble
Total LECRGE núm. 2439/03, 1.125
Sr. Diputat> 60
Miquel
Gascón i Mir, relativa
a llista d'espera
dies
0
diagnòstica a l'hospital de Manacor. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Manacor 30 setembre 2003
Ecografi
a

Ordre de Publicació

Mamografi
a

K)
A la Pregunta RGE núm. 2437/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
diagnòstica a l'hospital de Son Llàtzer. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).
Son Llàtzer 30 setembre 2003
Ecografi
a

Pendents
de cita
> 60 dies
Pacients
pendents
Demora
extrahosp.

Mamografi
a

TAC
conv
.

RNM

Pendents
de cita
> 60 dies
Pacients
pendents
Demora
extrahosp.

TAC
helic.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.867

439

0

577

648

104

90

0

381

133

A la Pregunta RGE núm. 2438/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
diagnòstica a l'hospital de Son Dureta. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).

TAC
helic.

0
0

0
0

0
0

0
0

76

21

0

87

19

30

30

0

15

1

Palma, 29 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 2440/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
diagnòstica a l'hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).
Son Llàtzer 30 setembre 2003
Ecografi
a

Ordre de Publicació

RNM

0
0

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

L)

TAC
conv
.

Pendents
de cita
> 60 dies
Pacients
pendents
Demora
extrahosp.

Mamografi
a

TAC
conv
.

RNM

TAC
helic.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

134

1213

182

0

0

13

19

22

0

0

Palma, 29 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
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Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

O)

Q)

A la Pregunta RGE núm. 2441/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
diagnòstica a l'hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).

A la Pregunta RGE núm. 2443/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica a l'hospital de Son Llàtzer. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).

Can Misses 30 setembre 2003

Son Llàtzer

Ecografi
a

Pendents
de cita
> 60 dies
Pacients
pendents
Demora
extrahosp.

Mamografi
a

TAC
conv
.

RNM

TAC
helic.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

440

251

0

275

135

28

14

0

35

13

LEQ

Total
Son
Llàtze
r

Total
Son
Llàtze
r per
serveis

Palma, 29 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
Ordre de Publicació

30 setembre

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

1.905
1.139
76
910
678
1,28
7.752

Otorrinolaringologia
Traumatologia
Urologia
Cirurgia general i digestiva
Oftalmologia
Ginecologia
Dermatologia
Total general

96,83
98,58
86,15
65,76
89,87
62,14
68,50
80,41

P)
A la Pregunta RGE núm. 2442/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica a l'hospital de Son Dureta. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).

Ordre de Publicació

Son Dureta
LEQ

Total
Son
Dureta

Total
Son
Dureta
per
serveis

R)
30 setembre

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

2.831
1.677
285
1.355
1.837
0,90
14.478

Otorrinolaringologia
Traumatologia
Cirurgia maxilofcial
Urologia
Neurocirurgia
Cirurgia pediàtrica
Cirurgia general i digestiva
Oftalmologia
Cirurgia plàstica i reparadora
Angiologia i c. vascular
Unitat del dolor
Ginecologia
Dermatologia
Cirurgia toràcica
Cirurgia cardíaca
Cardiologia
Nefrologia
Total general

129,55
126,80
117,82
110,63
103,66
100,42
80,27
73,68
60,66
59,77
57,85
54,91
34,03
27,59
15,55
9,43
5,00
89,05

Palma, 29 d'octubre del 2003.

Palma, 29 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Pregunta RGE núm. 2444/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica a l'hospital de Manacor. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).
Manacor
LEQ

Total
Manacor

Total
Manacor
per
serveis

30 setembre

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

1.180
552
449
635
607
1,04
4.618

Otorrinolaringologia
Traumatologia
Urologia
Cirurgia general i digestiva
Oftalmologia
Ginecologia
Dermatologia
Digestiu
Total general

135,94
145,22
75,64
124,48
64,65
65,95
58,99
33,75
100,30

Palma, 29 d'octubre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:

BOPIB núm. 23 - 12 de desembre del 2003
Aina Maria Castillo i Ferrer.
Total
Verge del
Toro per
servei

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 2445/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica a l'hospital Can Misses. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).

Total
Can
Misses

30 setembre

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

701
177
0
475
353
1,02
3.247

Traumatologia
Oftalmologia
Cirurgia general i
digestiva
Ginecologia
Urologia
Ororrinolaringologi
a
Obstetrícia i
Ginecologia
Total general

434
277

142,06
91,78

199
102
67
35

90,71
94,43
60,09
55,37

2
1.116

17,92
102,33

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Can Misses
LEQ
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Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 2447/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica a l'hospital de Son Dureta. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).

Son Dureta
Servei
LEQ

Nombre
pacients 2003
30 setembre

Espera

305
4.793
83,15
277
285
101
89,05
89
15,05
55
51
878

119,96

Traumatologia
TOTAL
Cirurgia
general i
Demora
mitjana
Total Can > 6 mesos
digestiva
Misses per Espera
Oftalmologia
mitjana
servei
Urologia
LEQ/1.000
Ororrinolaringologi
habitants
a
Ginecologia
Total general

53,22
67,74
64,95
57,55
87,38
74,91

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
V)

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 2445/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica a l'hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).

A la Pregunta RGE núm. 2448/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica a l'hospital de Son Llàtzer. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).

Son Llàtzer
LEQ

Verge del Toro
30 setembre 2003

TOTAL
LEQ
Demora mitjana
0-3 mesos
> 6 mesos
3-6mitjana
mesos
Espera
Total LEQ/1.000
> 6 mesos
Verge del habitants
Entrades
Toro
Sortides
Índex entrades/sortides acum.
Acum. anual d'entrades
Servei

3.120
75,27
76
80,41
13,82

Nombre
pacients

30 setembre
698
354
64
400
372
0,95
3.008

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Espera

Ordre de Publicació
X)
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A la Pregunta RGE núm. 2449/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica a l'hospital de Manacor. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).

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

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Manacor
LEQ
TOTAL
Demora mitjana
> 6 mesos
Espera mitjana
LEQ/1.000
habitants

30 setembre 2003
2.181
109,40
449
100,30
16,08

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4402/03, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Salut i Consum.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
10 de desembre del 2003, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la cambra, admeté a tràmit l'escrit
de referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Salut i Consum, davant la Comissió no permanent
de Salut, per tal d'informar sobre la ubicació del nou hospital de
Son Dureta.

Y)
A la Pregunta RGE núm. 2450/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica a l'hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
Can Misses
LEQ
30 setembre
3.17. INFORMACIÓ
2003

A)

Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

TOTAL Ordre de Publicació
878
Demora mitjana
52,33
> 6 mesos
0
mitjana
Retirada Espera
de la InterpelAlació
RGE núm. 74,91
3269/03.
LEQ/1.000
8,25
habitants

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
10 de des embre del 2003, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
4404/03, presentat pel diputat Hble. Sr. Eduard Riudavets i
Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
mitjançant el qual se solAlicita la retirada de la interpelAlació de
referència, relativa a situació del trànsit aeri, publicada en el
BOPIB núm. 20, de 21 de novembre d'enguany.

Ordre de Publicació
Z)

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

A la Pregunta RGE núm. 2451/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llista d'espera
quirúrgica a l'hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 14 de 17
d'octubre del 2003).

Ordre
de del
Publicació
Verge
Toro
B)

LEQ

30 setembre
2003

Retirada de la Pregunta amb
escrita RGE TOTAL
núm. 3445/03.
Demora mitjana

solAlicitud de

resposta

1.116
76,11
64
Balears,
en reunió de dia
102,33
tràmit l'escrit RGE núm.
14,28

6 mesos
La Mesa>del
Parlament de les Illes
Espera
mitjana
10 de desembre del
2003, admeté a
LEQ/1.000
4538/03, presentat pel diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano i
habitants
López, del Grup Parlamentari Socialist a, mitjançant el qual se
solAlicita la retirada de la pregunta de referència, relativa a

Palma, 4 de novembre del 2003.

BOPIB núm. 23 - 12 de desembre del 2003
programa de qualitat, publicada en el BOPIB núm. 21, de 28 de
novembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1914/03.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
10 de desembre del 2003, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
4541/03, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant el qual se solAlicita la retirada de la
proposició no de llei de referència, relativa al manteniment del
nivell de llengua catalana per accedir a la funció pública,
publicada en el BOPIB núm. 11, de 26 de setembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 22.
- Pàg. 517 i 541. Respostes del Govern a Preguntes. Apartat I)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 207/03, ...
Ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 2078/03, ...
- Pàg. 517 i 544. Informació. Apartat A)
On diu: Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 4297/03, ...
Ha de dir: Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3239/03, ...
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