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B) Admissió i decaïment de la RGE núm. 4540/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, relativa a unitat de la llengua catalana.
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B) A la Pregunta RGE núm. 2452/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a dades d'hospitalització de
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C) A la Pregunta RGE núm. 2453/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a activitat ambulatòria de
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D) A la Pregunta RGE núm. 2454/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a activitat ambulatòria de
GESMA.
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E) A la Pregunta RGE núm. 2503/03, presentada per l'Hble Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a zones humides.
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F) A la Pregunta RGE núm. 2504/03, presentada per l'Hble Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a fundació per al
desenvolupament sostenible.
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G) A la Pregunta RGE núm. 2620/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a persones que formen part
del Consell Assessor de Turisme.
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H) A la Pregunta RGE núm. 2622/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a establiments d'allotjament
amb resolució de baixa temporal.
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I) A la Pregunta RGE núm. 2623/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a establiments d'allotjament
amb resolució de baixa definitiva.
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J) A la Pregunta RGE núm. 2762/03, presentada per l'Hble Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa aactuacions en matèria
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prevenció de riscos laborals d'Eivissa.
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M) A la Pregunta RGE núm. 2881/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a actuacions de
l'inspector de treball i tècnic de prevenció de riscos laborals a Eivissa.
626
N) A la Pregunta RGE núm. 2926/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a PAC de ses Salines.
627
O) A les Preguntes RGE núm. 2929/03 i 2930/03, presentades per l'Hble Sra. Diputada María José Camps i Orfila, relatives a parc
tecnològic a Menorca.
627
P) A la Pregunta RGE núm. 2931/03, presentada per l'Hble Sra. Diputada María José Camps i Orfila, relativa a membres de la
627
Comissió Tècnica Avaluadora dels plans d'excelAlència.
Q) A la Pregunta RGE núm. 2932/03, presentada per l'Hble Sra. Diputada María José Camps i Orfila, relativa a criteris de selecció
dels plans d'excelAlència.
628
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R) A la Pregunta RGE núm. 2933/03, presentada per l'Hble Sra. Diputada María José Camps i Orfila, relativa a calendari de selecció
628
dels plans d'excelAlència.
S) A les Preguntes compreses entre el RGE núm. 2946/03, 2947/03, 2948/03, 2949/03, 2950/03, 2951/03, 2952/03, 2953/03, 2954/03,
2955/03, 2956/03, 2957/03, 2958/03, 2959/03, 2960/03, 2961/03, 2962/03, 2963/03, 2964/03, 2965/03, 2966/03, 2967/03, 2968/03,
2969/03, 2970/03, 2971/03, 2972/03, 2973/03, 2974/03, 2975/03, 2976/03, 2977/03, 2978/03, 2980/03, 2981/03, 2982/03, 2983/03,
2984/03, 2985/03, 2986/03, 2987/03, 2988/03, 2990/03, 2991/03, 2992/03, 2993/03, 2994/03, 2995/03, 2996/03, 2998/03, 2999/03,
3000/03, 3001/03, 3002/03, 3003/03, 3004/03, 3005/03, 3006/03, 3007/03, 3008/03, 3009/03, 3010/03, 3011/03, 3012/03, 3013/03,
3014/03, 3015/03, 3016/03, 3016/03, 3018/03, 3019/03, 3020/03, 3021/03 i 3022/03, presentades per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, relatives a intervencions als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses, Verge del Toro, intervencions a centres
concertats a Mallorca, Menorca i Eivissa, intervencions en jornada extraordinària als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can
Misses, Verge del Toro, a llista d'espera dels hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses, Verge del Toro, a llista d'espera
diagnòstica i quirúrgica als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses, Verge del Toro, a despesa farmacèutica, a
consulta psiquiatria, a dades de salut mental i a exclusions de llista d'espera als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can
Misses i Verge del Toro.
628
T) A la Pregunta RGE núm. 3083/03, presentada per l'Hble Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a promoció turística per
a Menorca.
628

3.17. INFORMACIÓ
A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 3469/03, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears.
628
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Ordre de Publicació

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 9 de desembre del
2003, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3313/03, relativa a rebuig a la proposta d'estatut polític
de la comunitat d'Euskadi coneguda com "Pla Ibarretxe", amb
les esmenes RGE núm. 4521/03, del Grup Parlamentari
Socialista i RGE núm. 4523, del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de desembre del 2003, debaté la InterpelAlació RGE núm.
3117/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a política lingüística.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació i Cultura, Francesc Fiol i Amengual.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sr. Andreu Bosch i Mesquida, del
Grup Parlamentari Socialista i l'Hble. Sr. Joan Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Eduard
Riudavets i Florit i Francesc Fiol i Amengual.

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
oposició a la proposta d’Estatut polític de la comunitat
d’Euskadi coneguda com “Pla Ibarretxe” perquè pretén la
vulneració de l’ordre constitucional i la ruptura de la
convivència en llibertat dels espanyols, així com la ruptura de
la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i
indivisible de tots els espanyols.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta i renova la
seva adhesió a la Constitució i als valors que representa, en
particular el marc de convivència social i territorial decidit per
la nació espanyola, com a manifestació de la sobirania que
resideix en el poble espanyol.
3. El Parlament de les Illes Balears fa una crida a tots els
sectors socials, econòmics i culturals de les Illes Balears, a les
associacions i institucions públiques o privades que la vertebren
perquè manifestin la seva adhesió als valors de la Constitució
espanyola i mostrin el seu rebuig a la proposta d’Estatut polític
de la comunitat d’Euskadi coneguda com “Pla Ibarretxe”.
4. El Parlament de les Illes Balears com a representant dels
ciutadans de les Illes Balears dóna suport al Govern de la nació,
com a custodi de l’interès generals dels espanyols en totes
aquelles iniciatives jurídiques i polítiques que s’assoleixen en
defensa de l’ordre constitucional i l’estat de dret."
A la seu del Parlament, 15 de desembre del 2003.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre del 2003, debaté la InterpelAlació RGE núm.
3240/03, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixada de
preus de l'oferta hotelera.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Turisme, Joan Flaquer i Riutort.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr.
Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Celestí
Alomar i Mateu i Joan Flaquer i Riutort.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

1.2. TEXTOS DEBATUTS

C)

1.2.1. INTERPELALACIONS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre del 2003, debaté la InterpelAlació RGE núm.
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3428/03, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis
jurídics de la comunitat autònoma.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Interior, José María Rodríguez i Barberá.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Els Verds, l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Miquel
Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular.

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4281/03,
de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ampliació del centre de salut del
Canal Salat a Ciutadella. (BOPIB 21 de 28 de novembre del
2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Antoni
Diéguez i Seguí i José María Rodríguez i Barberá.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4278/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla especial de protecció civil
en relació amb els incendis forestals. (BOPIB 21 de 28 de
novembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 3286/03,
de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a xarxa pública d'orientació.
(BOPIB 19 de 14 de novembre del 2003).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4284/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a declaració d'obligacions del
servei públic per als vols interinsulars. (BOPIB 21 de 28 de
novembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4280/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions al Museu Puget d'Eivissa.
(BOPIB 21 de 28 de novembre del 2003).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4262/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a promoció de les Illes
Balears. (BOPIB 21 de 28 de novembre del 2003).
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Ordre de Publicació
J)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4282/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a centre de salut. (BOPIB 21 de
28 de novembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4285/03,
de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Costa Nord. (BOPIB 21 de 28
de novembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme i portaveu del
Govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4276/03,
de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una
federació de discapacitats. (BOPIB 21 de 28 de novembre del
2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4279/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recinte firal al municipi de
Manacor. (BOPIB 21 de 28 de novembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i
Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4283/03,
de l'Hble. Sra. Diputada María José Camps i Orfila, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a camp de gespa a es Mercadal.
(BOPIB 21 de 28 de novembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.

I)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4277/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accés als sistemes de gestió de
la qualitat. (BOPIB 21 de 28 de novembre del 2003).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i
Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4383/03,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compensació de pensions.
(BOPIB 22 de 5 de desembre del 2003).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4384/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a execució del projecte Life
Natura 2000 Posidònia. (BOPIB 22 de 5 de desembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4385/03,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajuts a centres escolars per a
sortides escolars. (BOPIB 22 de 5 de desembre del 2003).

Ordre de Publicació
R)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4387/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajuts a la flota pesquera
tramitats mitjançant el programa IFOP. (BOPIB 22 de 5 de
desembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4389/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obertura del Museu de Formentera. (BOPIB
22 de 5 de desembre 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 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4388/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a execució del pla especial de
protecció civil en relació amb els terratrèmols. (BOPIB 22 de 5
de desembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4386/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reserves marines. (BOPIB 22
de 5 de desembre del 2003).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4382/03,
de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pla d'excelAlència a Eivissa.
(BOPIB 22 de 5 de desembre del 2003).
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Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

U)

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4390/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a carretera
Eivissa-Sant Antoni. (BOPIB 22 de 5 de desembre 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.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de desembre del 2003, rebutjà la Proposició no de llei RGE
núm. 2779/03, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixement del català per a majors de 50 anys. (BOPIB núm.
17 de 31 d'octubre del 2003).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
de desembre del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 4380/03,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Copa Amèrica. (BOPIB 22 de
5 de desembre del 2003).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de desembre del 2003, rebutjà la Moció RGE núm. 3414/03, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a la
política d'habitatge del Govern. (BOPIB núm. 21 de 28 de
novembre del 2003).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el ple RGE núm. 4276/03 i 4283/03.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre del 2003, atès l'escrit RGE núm. 43567/03 de la
vicepresidenta i consellera de Relacions Institucional, quedaren
ajornades les dues preguntes següents, publicades en el BOPIB
núm. 21, de 14 de novembre d'enguany:
- RGE núm. 4276/03, de la Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez
de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació
d'una federació de discapacitats.
- RGE núm. 4283/03, de la Sra. Diputada María José Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camp de gespa
a es Mercadal.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)

Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 4288/03.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre del 2003, quedà decaiguda la pregunta de
referència, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
carretera Eivissa-Sant Antoni (publicada en el BOPIB núm. 21,
de 14 de novembre d'enguany), atesa l'absència d'aquest diputat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

aportacions que poden fer al millorament de la nostra societat
balear. És imprescindible afavorir a tots els sectors de la societat
la imatge igualitària de les persones que tenen discapacitats
sense discriminacions. Per tant, és responsabilitat de tots
articular les mesures per evitar totes les formes d’exclusió
social, educativa o laboral de les persones amb discapacitats
físiques, psíquiques o sensorials i comprometre el conjunt de la
societat a millorar la protecció contra qualsevol tipus de
discriminació per aconseguir una societat amb més cohesió
social, més justa, més igualitària i que aculli les aportacions de
les persones amb discapacitats a tots els àmbits.
A l’Any internacional de les persones amb discapacitat deim
no a la discriminació d’aquells que tenen discapacitats físiques,
psíquiques o sensorials i convidam tota la societat a fer-ne
efectiva la integració plena.
A la seu del Parlament, 2 de desembre del 2003.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

C)
Declaració institucional amb motiu de l'Any europeu de les
persones amb discapacitat.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre del 2003, es procedí a la lectura de la declaració
institucional següent:
Declaració institucional de l’Any europeu
de les persones amb discapacitat
La societat actual té un repte principal per construir el futur,
que totes les persones tenguin el seu espai en la vida i la
possibilitat de desenvolupar-s’hi segons les seves capacitats.
L’aportació que cada ciutadà fa a la societat és vàlida i és,
sobretot, necessària. Si una sola persona deixa de participar en
el desenvolupament de la societat en la qual viu el conjunt
queda incomplert i es fa més difícil aconseguir la construcció de
l’edifici social. Ningú no és innecessari i tothom és útil a la
tasca comuna de millorar l’entorn perquè la vida present i el
futur siguin harmoniosos i igualitaris.
La Constitució Espanyola estableix a l’article 9.2 que
correspon als poders públics promoure les condicions per a que
la llibertat i la igualtat de l’individu siguin reals i efectives i
eliminar els obstacles que impedeixin o limitin la seva plenitud.
En aquest sentit, les polítiques socials que es duen a terme des
de les administracions públiques s’han d’encaminar a la
sensibilització de la població sobre els drets de les persones amb
discapacitats en totes les àrees i, molt especialment, en la
laboral, perquè treballar és un dels factors principals per
aconseguir l’autonomia i la independència de les persones.

Ordre de Publicació
D)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 4381/03.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de desembre del 2003, fou retirada, atès l'escrit RGE núm.
4530/03, de la diputada HBle. Sra. Joana Maria Seguí i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, la pregunta de referència,
relativa a projecte Ramon Llull, publicada en el BOPIB núm.
22, de 5 de desembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de desembre del 2003, s'aprovà per assentiment l'Informe de
la Comissió de l'Estatut dels Diputats sobre incompatibilitats
dels diputat de la VI legislatura que integren fins al dia d'avui el
Parlament de les Illes Balears.

Quan es compleixen deu anys d’adopció per part de
l’Assemblea General de les Nacions Unides de les normes
uniformes per a la igualtat d’oportunitats de les persones amb
discapacitats i l’any 2003 ha estat declarat Any europeu de les
persones amb discapacitat, segons la decisió 2001/903, volem
fer un pas endavant perquè les persones amb discapacitats
físiques, psíquiques i sensorials estiguin integrades plenament
com a ciutadans que, amb els suports necessaris, exerceixin els
seus drets i deures i contribueixin a la societat en la qual viuen.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)

Sovint els colAlectius de persones amb discapacitats han estat
marginats en molts d’aspectes i s’han minusvalorat les

Declaració institucional amb motiu del cinquanta-cinquè
aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.
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En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de desembre del 2003, es procedí a la lectura de la declaració
institucional següent:
Declaració institucional amb motiu del 55è aniversari de
la Declaració Universal dels Drets Humans
Dia 10 de desembre del 1948, ara fa 55 anys, l’Assemblea
General de les Nacions Unides proclamà la Declaració
Universal dels Drets Humans com l’ideal comú a assolir per a
tots els pobles i nacions. Amb motiu d’aquesta commemoració
el Parlament de les Illes Balears es reafirma en la vigència
d’aquesta històrica declaració i la necessitat de continuar
treballant dia a dia, des de les institucions i des de tots els
àmbits de la societat, a la defensa dels drets fonamentals de les
persones i dels pobles de la terra, a la defensa de la dignitat i del
valor de la persona i a la igualtat de drets d’homes i dones com
a base per al progrés social en la millora de la qualitat de vida.
El Parlament de les Illes Balears adopta la ferma resolució
de dur endavant iniciatives concretes, que tots i cadascun dels
partits polítics presentarem i consensuarem al llarg d’aquesta
legislatura, per avançar decididament en l’assoliment dels
objectius que es marcava la Declaració Universal dels Drets
Humans ja fa 55 anys.
A la seu del Parlament, a 9 de desembre del 2003.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixences dels diversos consellers del Govern de les
Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en relació amb el Projecte de
llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2004 (RGE núm. 2902/03).
En el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en relació amb el projecte de llei
de referència, publicat al BOPIB núm. 16, de 30 d'octubre del
2003, tengueren lloc les compareixences següents:
Dia 5 de novembre del 2003:
* De l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació,
acompanyat per la secretària general tècnica i el director general
de Pressuposts.
* De l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, acompanyat de la secretària
general tècnica, de la directora general de Funció Pública, del
director general d'Interior, del director general d'Emergències,
del cap de Gabinet i del cap de Serveis de Relacions Sindicals.
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* De l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, acompanyat del
director general de Qualitat Ambiental i Litoral, del director
general de Recursos Hídrics, de la directora general de
Biodiversitat, del director general de Caça, Protecció de les
Espècies i Educació Ambiental, del secretari general tècnic, del
gerent d'IBANAT, de la gerent d'IBASAN, del gerent d'IBAEN
i del cap de Gabinet.
Dia 6 de novembre del 2003:
* De l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, acompanyat del director
general d'Ordenació i Planificació, del director general de
Promoció i del gerent de Diversitat 21.
* De l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació, acompanyat
del director general de Formació, de la directora general de
Treball, del secretari general tècnic, del director del SOIB i del
cap de Gabinet.
* De l'Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports,
acompanyada del cap de Gabinet, del secretari general tècnic,
de la directora general de Menors i Família, de la gerent de
l'IBAS, del director general de l'Oficina de Defensa dels Drets
del Menor, de la gerent de l'Institut Balear de la Dona, del
director general de Joventut, del gerent de la Xarxa Jove
d'InstalAlacions de les Illes Balears (XIB) i de la directora
general de Cooperació.
Dia 12 de novembre del 2003:
* De l'Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, acompanyada de la secretària general tècnica, del
director general d'Obres Públiques i Transports, del director
general d'Arquitectura i Habitatge, del director general
d'Ordenació del Territori, del director general de Ports, del
director gerent de l'Institut Balear d'Habitatge, del director
gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) i del director
gerent de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears
(SITIBSA).
* De l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca, acompanyada
del cap de Gabinet, del secretari general tècnic, del director
general d'Agricultura, del director general de Desenvolupament
Rural, del director general de Pesca, del gerent de Servei i
Millora Agrària i del gerent de l'Institut de Biologia Animal de
Balears (IBABSA).
* De l'Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i Energia,
acompanyat del cap de Gabinet, del director general de Comerç,
del director general de Promoció Industrial, del director general
d'Indústria i del director general d'Energia.
Dia 13 de novembre del 2003:
* De l'Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum, acompanyada
del director general de Planificació i Finançament, del director
general d'ib-salut, de la secretària general tècnica i del cap de
Gabinet.
* De l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, acompanyat de
l secretari general tècnic, del director general d'Universitat, del
director general de Planificació i Centres, del director general de
Personal Docent, del director general d'Administració i
Inspecció Educativa, del director general de Política Lingüística
i de la directora general de Cultura.
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* De l'Hble. Sra. Vicepresidenta del Govern i Consellera de
Relacions Institucionals, acompanyada de la secretària general
tècnica i del director general de Relacions amb el Parlament i
Coordinació Normativa.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 2746/03.
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2003,
decaigué la pregunta de referència, presentada pel diputat Hble.
Sr. Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a Pla rector de ses Salines d'Eivissa
i Formentera, publicada en el BOPIB núm. 17, de 31 d'octubre
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

L’actual situació dels mercats turístics ve determinada per
una forta pressió sobre els paquets turístics tradicionals,
comercialitzats principalment pels grans majoristes de viatges.
Aquesta circumstància, es manifesta en una tendència a la baixa
dels preus dels paquets de viatges combinats i en un retard en
les reserves dels clients que dificulta la contractació tradicional
a les empreses d’allotjament.
Així mateix, l’aplicació de les noves tecnologies al camp
dels viatges, ha permès noves formes de comercialització i
l’aparició de nombroses companyies aeronàutiques de “baix
cost”. Això ha generat un ràpid i important increment dels
viatges individuals i independents.
El producte turístic que ofereixen les Illes Balears és
majoritàriament comercialitzat a través de la fórmula tradicional
de viatges combinats, segment de mercat en recessió davant del
turisme individual i independent.
Els allotjaments turístics s’han incrementat notablement en
els darrers anys, especialment a la conca de la Mediterrània,
donant lloc a un excés d’oferta. Al mateix temps, a les Illes
Balears ha crescut una important oferta immobiliària que genera
un nombrós turisme residencial, en competència amb els
allotjaments turístics tradicionals.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent moció:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que dugui a terme una campanya de promoció a
Europa dirigides a captar, enter d’altres, el turisme individual i
independent, per un valor de 9 milions d’euros distribuïts
proporcionalment entre illes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir desenvolupant el sistema tecnològic iniciat
amb la creació de visitbalears.com, balears-leisureexperiencies.com i finestraturistica.com, per tal de captar els
viatgers individuals i independents.

RGE núm. 4654/03, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3240/03, relativa a
baixada de preus de l'oferta hotelera. (Mesa de 17 de desembre
del 2003).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar a la cambra, en el termini més curt de
temps possible, un pla integral per ajudar a les empreses
d’allotjament a adaptar-se a les demandes del mercat, en la
participació dels agents econòmics i socials.

RGE núm. 4655/03, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3428/03, relativa a
serveis jurídics de la comunitat autònoma. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que aquest pla s’elabori baix la perspectiva de
disminuir l’oferta existent i sobre la base del manteniment de les
empreses i dels llocs de feina.

Palma, a 17 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 es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
3240/03, relativa a baixada de preus de l'oferta hotelera, la
moció següent.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es negociï amb el Govern de l’Estat el
finançament del pla donada la importància que les Illes Balears
tenen dins de l’activitat turística a l’Estat.
Palma, a 12 de desembre del 2003.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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B)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
3428/03, relativa a serveis jurídics de la comunitat autònoma, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’ús partidista
que ha fet la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports dels Serveis Jurídics de la comunitat autònoma, en
relació amb el tràmit parlamentari del projecte de llei de
mesures urgents en matèria d’ordenació territorial i urbanisme
de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el termini de tres mesos, revoqui els
decrets de reestructuració dels Serveis Jurídics de la comunitat
autònoma, dictats per l’actual Govern, així com tota aquella
normativa i nomenaments derivats de l’esmentada
reestructuració.
Palma, a 12 de desembre del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 4573/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Dureta. (Mesa de 17 de desembre del
2003).
RGE núm. 4574/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 17 de desembre del
2003).
RGE núm. 4575/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4576/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4577/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4578/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Mallorca. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
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RGE núm. 4579/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4580/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4581/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa
de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4582/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa
de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4583/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital de
Manacor. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4584/03, 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 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4585/03, 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 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4586/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Mallorca. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4587/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4588/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4589/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Dureta. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4590/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4591/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 17 de desembre
del 2003).

610

BOPIB núm. 24 - 19 de desembre del 2003

RGE núm. 4592/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Can Misses. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4593/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4594/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Dureta. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4595/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4596/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 17 de desembre
del 2003).
RGE núm. 4597/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 17 de desembre del
2003).
RGE núm. 4598/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Verge del Toro. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4599/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Dureta. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4600/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4601/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 17 de desembre
del 2003).
RGE núm. 4602/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 17 de desembre
del 2003).
RGE núm. 4603/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 17 de desembre
del 2003).
RGE núm. 4604/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera diagnòstica a Son Dureta. (Mesa de 17 de desembre
del 2003).
RGE núm. 4605/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera diagnòstica a Son Llàtzer. (Mesa de 17 de desembre
del 2003).

RGE núm. 4606/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera diagnòstica a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4607/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera diagnòstica a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4608/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera diagnòstica a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 17
de desembre del 2003).
RGE núm. 4609/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4610/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4611/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4612/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4613/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4614/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consulta de
psiquiatria. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4615/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
salut mental. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4616/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Dureta. (Mesa de 17 de desembre del
2003).
RGE núm. 4617/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 17 de desembre del
2003).
RGE núm. 4618/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4619/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
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RGE núm. 4620/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4621/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Mallorca. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4622/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4623/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4624/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa
de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4625/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa
de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4626/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a l'Hospital de
Manacor. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4627/03, 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 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4628/03, 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 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4629/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Mallorca. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4630/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4631/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4632/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Dureta. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
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RGE núm. 4633/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4634/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 17 de desembre
del 2003).
RGE núm. 4635/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Can Misses. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4636/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4637/03, 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 17 de desembre del
2003).
RGE núm. 4638/03, 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 17 de desembre del
2003).
RGE núm. 4639/03, 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 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4640/03, 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 17 de desembre del
2003).
RGE núm. 4641/03, de l'Hble. 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 17 de
desembre del 2003).
RGE núm. 4644/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ajuts per a la rehabilitació d'edificis
catalogats. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
RGE núm. 4674/03, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a substitució de projectes a finançar amb
l'impost turístic. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
Palma, a 17 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 escrita.
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Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Son Dureta, referit als mesos de juliol, agost i
setembre del 2003?

Miquel Gascón i Mir.

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

Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Son Llàtzer, referit als mesos de juliol, agost i
setembre del 2003?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital Verge del Toro, referit als mesos de juliol, agost i
setembre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Manacor, referit als mesos de juliol, agost i
setembre del 2003?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a centres concertats de Mallorca, referit als mesos de juliol,
agost i setembre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Can Misses, referit als mesos de juliol, agost i
setembre del 2003?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a centres concertats de Menorca, referit als mesos de juliol,
agost i setembre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a centres concertats a Eivissa, referit als mesos de juliol, agost
i setembre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Son Dureta, referit als mesos de juliol, agost i setembre del
2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Son Llàtzer, referit als mesos de juliol, agost i setembre del
2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Manacor, referit als mesos de juliol, agost i setembre del
2003?
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Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Can Misses, referit als mesos de juliol, agost i setembre del
2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
Verge del Toro, referit als mesos de juliol, agost i setembre del
2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats a Mallorca, referit als mesos de juliol, agost i
setembre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
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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.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats a Menorca, referit als mesos de juliol, agost i
setembre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, de tres a sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de
Manacor, referit als mesos de juliol, agost i setembre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats a Eivissa, referit als mesos de juliol, agost i setembre
del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, de tres a sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de
Can Misses, referit als mesos de juliol, agost i setembre del
2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, de tres a sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de Son
Dureta, referit als mesos de juliol, agost i setembre del 2003?
Palma, a 10 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
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, de tres a sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital Verge
del Toro, referit als mesos de juliol, agost i setembre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, de tres a sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de Son
Llàtzer, referit als mesos de juliol, agost i setembre del 2003?

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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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 per consulta a l'àrea mèdica de
l'Hospital de Son Dureta, per especialitats, a 31 d'octubre de
l'any 2003, indicant el tant per cent de variació respecte del mes
anterior?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'Hospital de Son Llàtzer, per especialitats, a 31 d'octubre de
l'any 2003, indicant el tant per cent de variació respecte del mes
anterior?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 de Manacor, per especialitats, a 31 d'octubre de l'any
2003, indicant el tant per cent de variació respecte del mes
anterior?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de
l'Hospital Verge del Toro, per especialitats, a 31 d'octubre de
l'any 2003, indicant el tant per cent de variació respecte del mes
anterior?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 Son
Dureta de més de 60 dies i total de pacients pendents a 31
d'octubre del 2003?
Palma, a 10 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
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica de Son
Llàtzer de més de 60 dies i total de pacients pendents a 31
d'octubre del 2003?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 per consulta a l'àrea mèdica de
l'Hospital de Can Misses, per especialitats, a 31 d'octubre de
l'any 2003, indicant el tant per cent de variació respecte del mes
anterior?

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.
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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 31 d'octubre del 2003?
Palma, a 10 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.
Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica de
l'Hospital de Can Misses de més de 60 dies i total de pacients
pendents a 31 d'octubre del 2003?
Palma, a 10 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 pacients pendents i la
demora extrahospitalària a l'Hospital de Son Llàtzer a 31
d'octubre del 2003.
Palma, a 10 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.

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.
Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica de
l'Hospital Verge del Toro de més de 60 dies i total de pacients
pendents a 31 d'octubre del 2003?
Palma, a 10 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 pacients pendents i la
demora extrahospitalària a l'Hospital de Son Dureta a 31
d'octubre del 2003.
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i TAC convencional, indicau els malalts pendents
de cita, la demora superior a 60 dies, els pacients pendents i la
demora extrahospitalària a l'Hospital de Manacor a 31 d'octubre
del 2003.
Palma, a 10 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.
Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i TAC convencional, indicau els malalts pendents
de cita, la demora superior a 60 dies, els pacients pendents i la
demora extrahospitalària a l'Hospital de Can Misses a 31
d'octubre del 2003.
Palma, a 10 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.
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Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,
TAC, RNM i TAC convencional, indicau els malalts pendents
de cita, la demora superior a 60 dies, els pacients pendents i la
demora extrahospitalària a l'Hospital Verge del Toro a 31
d'octubre del 2003.
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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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 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 Can Misses, amb indicació de les dades següents,
referides a 31 d'octubre 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 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 de l'Hospital Can
Misses amb indicació de les dades següents, referides a 31
d'octubre del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demora
mitjana (actius), llista total superior a 6 mesos, espera mitjana,
LEQ/1.000 habitants?
Palma, a 10 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.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
indicau les dades següents, referides als mesos de setembre i
octubre del 2003, corresponents a medicina primària de
Mallorca, Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor i GESMA: import
líquid del mes; acumulat de l'any, d'import líquid, fins al mes de
referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior
i tant per cent de variació; nombre de receptes del mes;

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.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
indicau les dades següents, referides als mesos de setembre i
octubre del 2003, corresponents a medicina primària de
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 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,
indicau les dades següents, referides als mesos de setembre i
octubre del 2003, corresponents a medicina primària d'Eivissa
i Hospital 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 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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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.
Dades de consulta de psiquiatria als centres de Son Dureta,
Son Llàtzer, Manacor, desintoxicació, Menorca i Eivissa,
referides als mesos de setembre i octubre amb les dades
següents: primeres consultes, successives, total consultes i ràtio
primeres/successives.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Son Llàtzer, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 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.
A salut mental, dades d'hospitalització a les distintes unitats
de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, GESMA, UTCA. total
Mallorca, Eivissa, Menorca i total Balears, corresponents als
mesos de setembre i octubre 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 10 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.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Son Dureta, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 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

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Manacor, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 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.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Can Misses, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 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.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a l'Hospital de Verge del Toro, referit al mes d'octubre del
2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
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El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a centres concertats a Mallorca, referit al mes d'octubre del
2003?
Palma, a 10 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.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a centres concertats a Menorca, referit al mes d'octubre del
2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Son Dureta, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Son Llàtzer, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 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.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Manacor, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nombre d'intervencions programades i realitzades,
per especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera
de menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a centres concertats a Eivissa, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

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.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Can Misses, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats a Eivissa, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Verge del Toro, referit al mes d'octubre del 2003?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 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.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats a Mallorca, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 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.
Quin és el nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats a Menorca, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de
Son Dureta, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 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.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de
Son Llàtzer, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 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.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de
Manacor, referit al mes d'octubre del 2003?

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

Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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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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d'espera a Son Llàtzer els mesos de juny, juliol, agost, setembre
i octubre?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de
Can Misses, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 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
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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.
Quin és el 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 els mesos de juny, juliol, agost,
setembre i octubre?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nombre d'entrades i sortides de llista d'espera
quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres
mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital de
Verge del Toro, referit al mes d'octubre del 2003?
Palma, a 10 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.

BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients exclosos de la llista d'espera
quirúrgica per motiu de sortida i per especialitats i temps
d'espera a Can Misses els mesos de juny, juliol, agost, setembre
i octubre?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nombre de pacients exclosos de la llista d'espera
quirúrgica per motiu de sortida i per especialitats i temps
d'espera a Son Dureta els mesos de juny, juliol, agost, setembre
i octubre?
Palma, a 10 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.
Quin és el nombre de pacients exclosos de la llista d'espera
quirúrgica per motiu de sortida i per especialitats i temps

BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de pacients exclosos de la llista d'espera
quirúrgica per motiu de sortida i per especialitats i temps
d'espera a l'Hospital Verge del Toro els mesos de juny, juliol,
agost, setembre i octubre?
Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
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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 a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A)

Quins projectes, acollits al Decret d'ajudes per a la
rehabilitació d'edificis catalogats, hi ha pendents d'execució? Es
pensa mantenir aquesta línia d'ajuts? En cas afirmatiu, quina
previsió de recursos s'ha fet? I quan es preveu publicar una nova
convocatòria d'ajuts al respecte?

Pensa el president del Govern de les Illes Balears que és
correcte utilitzar un acte institucional per criticar els adversaris
polítics?

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

Palma, a 9 de desembre del 2003.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

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

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 Ple.
Pensa el Sr. Conseller d'Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears qüestionar la unitat de la llengua catalana?

Per quins motius va decidir el Consell Assessor de Turisme
la substitució dels projectes a finançar amb la recaptació de
l'impost turístic a ses Feixes de Prat de Vila, ses Feixes de
Talamanca, Cala Vedella, ses Salines i Illa Blanca pels projectes
de Cala d'en Serra, Casa Rectoral de Sant Francesc, Sant Rafel
i centre polivalent a Santa Eulàlia?

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

Palma, a 12 de desembre del 2003.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 4562/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a retirada de les tropes espanyoles
d'Iraq. (Mesa de 17 de desembre del 2003).

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de desembre del 2003, admeté a tràmit les dues preguntes
que es relacionen a continuació, tot remarcant que, atès que el
proper dia 31 del mes en curs finalitza el període ordinari de
sessions, no serà possibles d'incloure-les en un ordre del dia de
Ple, amb la qual cosa, hi serà d'aplicació l'establert per
l'article 158.4 del Reglament de la Cambra i, en conseqüència,
quedaran decaigudes.
RGE núm. 4539/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a acte institucional.
RGE núm. 4540/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a unitat de la llengua catalana.
Palma, a 17 de desembre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 17 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 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El passat dissabte dia 29 de novembre, 7 agents espanyols
del Centre Nacional d’IntelAligència varen morir en un atac
contra els seus dos vehicles perpetrat en una carretera propera
a Bagdad. Davant aquests fets, cal afirmar tan la condemna dels
assassinats com l’expressió de dolar per les vides humanes
perdudes.
Cal, al mateix temps, denunciar qualsevol coacció moral que
tracti de fer d’aquest rebuig de l’atac i d’aquest dolor un
argument per silenciar el debat ciutadà sobre el sentit de la
presència de tropes espanyoles a Iraq.
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El rebuig de la violència i el dolor no ens poden fer deixar
de banda el context polític en què va tenir lloc l’atac. La guerra
contra l’Iraq, en què va participar Espanya, va ser una guerra
realitzada fora de la legitimitat internacional. Acabada la guerra,
a més a més, s’ha revelat com a falsos els pretextos que
s’alAlegaven. Sis mesos després de la guerra, Iraq segueix sota
una ocupació ilAlegal, sense avanços democràtics creïbles i amb
una situació que, pel que fa a seguretat, es deteriora cada dia.
La participació espanyola, decidida al marge del Parlament
i contrària als desitjos de la població espanyola, no pot
continuar ni un dia més. No hi pot haver més víctimes d’una
decisió política contrària a la legalitat internacional.
Mentrestant, cal esforçar-se perquè la sortida pacífica i
democràtica a la situació d’Iraq sigui debatuda i decidida al si
de Nacions Unides, i perquè les actuacions necessàries siguin
organitzades i liderades per les pròpies Nacions Unides.
És per això que presentam la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears expressa la més ferma
condemna de l’assassinat a Iraq de 7 agents espanyols del
Centre Nacional d’IntelAligència, així com el dolor per les morts
i la solidaritat amb els seus familiars.
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valencià, l’actual ensenyament de la llengua catalana a les
escoles oficials d’idiomes.
Per altra banda, és un fet que el criteri d’unitat de la llengua
catalana és acceptat universalment en els àmbits acadèmics i
científics així com que l’ensenyament de la mateixa ha de
presentar uns continguts que abracin totes les variants
territorials d’aquesta.
Per tot això, el Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears reafirma que la unitat de
la llengua catalana no ha de ser discutida i que aquesta abraça
totes les variants parlades a diverses terres de parla catalana.
2. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’esmentat acord
de la Comissió d’Ordenació Acadèmica del Ministeri
d’Educació del Govern de l’Estat i entén que constitueix una
intervenció injustificada des d’instàncies polítiques sobre una
qüestió òbvia des del punt de vista acadèmica i científica
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adreçar-se al Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte demanant que retiri l’esmentat acord.

2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern
espanyol la retirada de les tropes espanyoles destacades a l’Iraq
i l’adopció d’una política de no participació en la intervenció a
Iraq, mentre no s’arribi a un acord multilateral pres en el si de
Nacions Unides i implementat per les pròpies Nacions Unides.

Palma, a 10 de desembre del 2003.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 11 de desembre del 2003.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 4650/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a unitat de la llengua catalana, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 17 de desembre del 2003).
Palma, a 17 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
A la Pregunta RGE núm. 1904/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
transferències sanitàries. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre
del 2003).
Considerant l'important augment de la finançació sanitària
que per a Balears va suposar la transferència de les
competències de sanitat, xifrat aproximadament en 90 milions
d'euros a data 1 de gener del 2002, sí es considera que la
finançació en aquella data va ser bona per a la nostra comunitat.
Palma, 26 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

B)

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

A la Pregunta RGE núm. 2452/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a dades
d'hospitalització de GESMA. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre
del 2003).

La Comissió d’Ordenació Acadèmica del Ministeri
d’Educació del Govern central ha acordat dividir en dos
ensenyaments i titulacions diferents, sota el nom de català i

GESMA
Hospitalització

31
juliol

31
agost

30
setembre

Acumulat
03
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Subaguts/convales.
Ingressos
Estada mitjana
Total estades

156
21,97
3.428

118
28,89
3.409

112
28,13
3.150

1.400
24,64
34.493

PalAliatius
Ingressos
Estada mitjana
Total estades

37
16,68
617

40
15,86
635

43
15,40
662

318
16,61
5.283

Psquiatria
aguts/llarga estada
Ingressos
Estades psiq. aguts
Llargues estades
(crònics)

44
660

29
696

36
713

290
5.916

4.211

4.030

3.907

38.214

Total ingressos
Estada mitjana
Total estades

237
36,62
8.916

187
46,89
8.769

191
44,15
8.432

2.008
41,79
83.906*

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 2503/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a zones
humides. (BOPIB núm. 15 de 24 d'octubre del 2003).
La Conselleria de Medi Ambient donarà compliment a
l'article 63 del Pla Hidrològic de les Illes Balears (BOIB 77, de
26 de juny del 2002).
Palma, 20 de novembre del 2003.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

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

F)
A la Pregunta RGE núm. 2504/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
fundació per al desenvolupament sostenible. (BOPIB núm. 15
de 24 d'octubre del 2003).

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2453/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a activitat
ambulatòria de GESMA. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del
2003).
Activitat ambulatòria

Processos quirúrgics
Mamografies
Determinacions Son Llàtzer

31 juliol

31 agost

30
setembre

7
24
134.069

0
30
128.868

8
301
140.423

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2454/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a activitat
ambulatòria de GESMA. (BOPIB núm. 14 de 17 d'octubre del
2003).

Hospital de dia*
Urgències psiquiàtriques
Primeres visites
Visites successives
Sessions de rehabilitació
Total

Palma, 28 de novembre del 2003.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis de Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 2620/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a persones que
formen part del Consell Assessor de Turisme. (BOPIB núm. 15
de 24 d'octubre del 2003).

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

Activitat ambulatòria

La Fundació per al Desenvolupament Sostenible es troba en
fase d'estudi. Si aquests són positius es constituirà en els propers
mesos. El seu objectiu serà millorar el balanç mediambiental de
les Illes Balears per a residents i per a visitants.

31 juliol

31 agost

30
setembre

0
45
41
394
600
1.080

0
33
78
354
453
918

0
44
130
843
486
1.603

S'adjunta la relació dels membres del Consell Assessor i
l'organització a la qual pertanyen, còpia de la Resolució dels
nomenaments i còpia del BOIB núm. 112, del Decret 156/2003
pel qual es modifica el Decret 147/2001, de 21 de desembre, de
creació i regulació del Consell Assessor de Turisme de les Illes
Balears, modificat pels decrets 57/2002, de 12 d'abril, i
115/2002, de 13 de desembre.
Palma, 3 de desembre del 2003.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels/de les
Hbles. Srs./Sres. Diputats/Diputades.

* No figura activitat a causa de les realització d'obres de
condicionament de les zones destinades a hospital de dia.
Palma, 4 de novembre del 2003.
La consellera de Salut Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 2622/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a establiments
d'allotjament amb resolució de baixa temporal. (BOPIB núm.
15 de 24 d'octubre del 2003).

BOPIB núm. 24 - 19 de desembre del 2003
Palma, 1 de desembre del 2003.
El conseller de Treball i Formació:
Guillermo de Olives i Olivares.

Adjuntam còpia de la relació d'establiments d'allotjaments
que tenen baixa temporal des del gener del 1999.
Palma, 27 de novembre del 2003.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels/de les
Hbles. Srs./Sres. Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 2623/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a establiments
d'allotjament amb resolució de baixa definitiva. (BOPIB núm.
15 de 24 d'octubre del 2003).
S'adjunta còpia dels establiments d'allotjaments amb
resolució de baixa definitiva des de l'1 de gener fins al 24
d'octubre del 2003.
Palma, 28 de novembre del 2003.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 2880/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a plaça de
tècnic de prevenció de riscos laborals d'Eivissa. (BOPIB núm.
18 de 7 de novembre del 2003).
Com a conseqüència del concurs realitzat a l’objecte de
cobrir les diferents places de tècnics en l’ISLIB en les diferents
illes de la comunitat autònoma de les Illes Balears s’ha
d’assenyalar el següent:
a) El tècnic que va obtenir la plaça a Menorca ha solAlicitat
(i se li ha concedit) trasllat a Mallorca en comissió de serveis.
b) Com a conseqüència del que s’ha indicat abans, el tècnic
que va obtenir plaça a Eivissa ha solAlicitat (i se li ha concedit)
el trasllat de serveis a Menorca.
c) Finalment i atès que la plaça d’Eivissa queda vacant s’han
iniciat els tràmits pertinents perquè la mateixa es cobreixi
interinament per personal tècnic amb titulació a l’efecte.

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

Palma, 1 de desembre del 2003.
El conseller de Treball i Formació:
Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

J)

M)

A la Pregunta RGE núm. 2762/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa aactuacions
en matèria turística a Son Servera. (BOPIB núm. 17 de 31
d'octubre del 2003).

A la Pregunta RGE núm. 2881/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a actuacions
de l'inspector de treball i tècnic de prevenció de riscos laborals
a Eivissa. (BOPIB núm. 18 de 7 de novembre del 2003).

L'equip de la Conselleria de Turisme va mantenir una reunió
amb l'Ajuntament de Son Servera i l'Associació Hotelera de
Cala Millor. En aquella reunió varen abordar una sèrie de
qüestions per millorar el futur del munisipi turístic. En aquest
moment, no hi ha encara definició de pressuposts ni calendari
per dur a terme certes actuacions concertades en el si d'aquella
reunió.

La primera consideració que ha de fer-se al respecte és la
inexistència “d’equip conjunt”, tan a Eivissa com a Menorca, ja
que l’accepció s’ha reservat exclusivament per a Mallorca i això
per raons merament operatives.

Palma, 1 de desembre del 2003.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 2879/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a
paralitzacions d'obres i accidents laborals a Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 18 de 7 de novembre del 2003).
Per part de l'autoritat laboral no s'ha tramès al Ministeri
Fiscal cap expedient en el període de temps solAlicitat (des de
l'1 de juliol fins a la data d'avui), ja que la Inspecció de
Treball no ha solAlicitat l'adopció de mesures d'aquesta
naturalesa en el termini indicat.

En efecte, “l’equip conjunt” es va concebre perquè existís
una dedicació exclusiva per part de l’inspector de treball afecte
al mateix, rotant-hi els diversos components de la plantilla;
d’altra banda, la tasca de “l’equip conjunt” es refereix a
actuacions exclusives en el sector de la construcció.
Tot això, com és obvi, no és possible fer-ho a Menorca i
Eivissa ja que, en existir un únic inspector destinat en sengles
illes, no és possible ni la rotació ni l’exclusivitat en la matèria
a tractar, perquè en cas contrari es deixarien abandonades totes
i cada una de les actuacions inspectores restants.
Tan a Eivissa com a Menorca regeix, des del principi, un
sistema diferent a l’existent a Mallorca, basat exclusivament en
la necessitat del servei o, dit d’una altra manera, en
l’oportunitat, per raó de l’expedient (independentment de quina
sigui la matèria), de treballar conjuntament ambdós funcionaris,
inspector i tècnic.
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D’altra banda no existeix una possibilitat de distingir, per
via informàtica, les actuacions conjuntes de l’inspector i del
tècnic de prevenció, ni tampoc si la visita de l’inspector s’ha
iniciat sobre la base d’un informe previ del tècnic.
No obstant això, i amb la intenció de facilitar dades
d’activitat, s’assenyalen els següents:
1. Inspecció de Treball i Seguretat Social: les actuacions
dutes a terme durant l’exercici present ha estat les següents
(sense que sigui possible discernir quina s’han fet en campanya
del tècnic de l’Institut de Salut Laboral de les Illes Balears per
no reflectir-se la dada en el programa informàtic d’actuació):
Període d’1-01-2003 a 30-06-2003
Número total de visites: 128
Número de visites en construcció: 56
Període d’1-07-2003 a 31-10-2003
Número total de visites: 83
Número de visites en construcció: 23

El Govern de les Illes Balears té entre els seus objectius
prioritaris l’impuls de la recerca, el desenvolupament tecnològic
i la innovació empresarial, com un mitjà per fomentar la
competitivitat de l’economia de les Illes i una ocupació de més
qualitat. El Govern està molt interessat en el foment de la
cooperació entre els sectors públic i privat per estimular la
innovació empresarial a totes les Illes.
En aquest sentit, veu molt positivament les iniciatives per
promoure la recerca a les empreses (que a les Illes és a un nivell
molt baix en comparació a la resta de l’Estat), la cooperació de
les empreses amb la UIB i la resta de centres de recerca (tan de
les Illes com de fora de les Illes), la cooperació de les empreses
amb els centres tecnològics, les inversions en disseny, qualitat,
etcètera.
Per aconseguir aquests objectius, el Govern està executant
el I Pla de recerca i el I Pla d’innovació, l’àmbit temporal
d’ambdós plans és 2001-2004.
Concretament a l’illa de Menorca s’han fet les actuacions
següents:

2. Institut de Salut Laboral de les Illes Balears (ISLIB): Pel
que fa al tècnic de l’ISLIB es fa constar l’activitat següent
respecte d’informes tramesos a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social:
Període d’1-01-2003 a 30-06-2003
Investigació d’accidents: 37
Visites a obres: .8
Visites de sinistralitat: 8
Visites d’iniciativa: 13
Període d’1-07-2003 a 31-10-2003
Investigació d’accidents: 19
Visites a obres: 0
Visites de sinistralitat: 0
Visites d’iniciativa: 6
Palma, 1 de desembre del 2003.
El conseller de Treball i Formació:
Guillermo de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 2926/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a PAC de ses
Salines. (BOPIB núm. 18 de 7 de novembre del 2003).
El Govern de les Illes Balears no té previst a dia d'avui fer
un PAC a ses Salines.

-Diagnòstics tecnològics a les empreses.
-Xarxa d’antenes tecnològiques.
-Suport a la innovació a l’hoteleria.
La iniciativa presentada per la CAEB-Menorca de creació
d’un parc tecnològic és una mesura interessant, però no
imprescindible a curt termini per impulsar la investigació, el
desenvolupament i la innovació a Menorca, tenint en compte la
magnitud i les característiques del seu teixit empresarial i és
millor abans reforçar les mesures ja existents i estudiar en el
futur la necessitat del parc tecnològic.
Palma, 17 de novembre del 2003.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis de Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 2931/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada María José Camps i Orfila, relativa a membres
de la Comissió Tècnica Avaluadora dels plans d'excelAlència.
(BOPIB núm. 18 de 7 de novembre del 2003).
En aquests darrers anys no ha existit cap comissió tècnica
que avalués les iniciatives vinculades al pla d'excelAlència. Per
a la present convocatòria serà el propi servei tècnic de la
Conselleria de Turisme que avaluarà les iniciatives d'acord amb
els criteris que determini la Secretaria General de Turisme del
Ministeri d'Economia i Hisenda de Madrid.

Palma, 19 de novembre del 2003.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 20 de novembre del 2003.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

O)
A les Preguntes RGE núm. 2929/03 i 2930/03, presentades
per l'Hble Sra. Diputada María José Camps i Orfila, relatives
a parc tecnològic a Menorca. (BOPIB núm. 18 de 7 de
novembre del 2003).

Q)
A la Pregunta RGE núm. 2932/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada María José Camps i Orfila, relativa a criteris de
selecció dels plans d'excelAlència. (BOPIB núm. 18 de 7 de
novembre del 2003).
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Els criteris de selecció són els que determina la mateixa
convocatòria dels plans d'excelAlència, així com els criteris
pressupostaris i de distribució territorial que decideixi la
Secretaria General de Turisme.
Palma, 20 de novembre del 2003.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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turística per a Menorca. (BOPIB núm. 19 de 14 de novembre
del 2003).
La promoció turística específica per a Menorca es durà a
terme d'acord amb la proposta que finalment aprovi la Comissió
de Promoció Turística de Menorca constituïda a l'efecte i
coordinada pel Foment de Turisme de Menorca.
Palma, 27 de novembre del 2003.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 2933/03, presentada per l'Hble
Sra. Diputada María José Camps i Orfila, relativa a calendari
de selecció dels plans d'excelAlència. (BOPIB núm. 18 de 7 de
novembre del 2003).
El calendari de treball per escollir els plans d'excelAlència el
determina la Secretaria General de Turisme.
Palma, 27 de novembre del 2003.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
S)
A les Preguntes compreses entre el RGE núm. 2946/03,
2947/03, 2948/03, 2949/03, 2950/03, 2951/03, 2952/03,
2953/03, 2954/03, 2955/03, 2956/03, 2957/03, 2958/03,
2959/03, 2960/03, 2961/03, 2962/03, 2963/03, 2964/03,
2965/03, 2966/03, 2967/03, 2968/03, 2969/03, 2970/03,
2971/03, 2972/03, 2973/03, 2974/03, 2975/03, 2976/03,
2977/03, 2978/03, 2980/03, 2981/03, 2982/03, 2983/03,
2984/03, 2985/03, 2986/03, 2987/03, 2988/03, 2990/03,
2991/03, 2992/03, 2993/03, 2994/03, 2995/03, 2996/03,
2998/03, 2999/03, 3000/03, 3001/03, 3002/03, 3003/03,
3004/03, 3005/03, 3006/03, 3007/03, 3008/03, 3009/03,
3010/03, 3011/03, 3012/03, 3013/03, 3014/03, 3015/03,
3016/03, 3016/03, 3018/03, 3019/03, 3020/03, 3021/03 i
3022/03, presentades per l'Hble Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, relatives a intervencions als hospitals de Son Dureta, Son
Llàtzer, Manacor, Can Misses, Verge del Toro, intervencions
a centres concertats a Mallorca, Menorca i Eivissa,
intervencions en jornada extraordinària als hospitals de Son
Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses, Verge del Toro, a
llista d'espera dels hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer,
Manacor, Can Misses, Verge del Toro, a llista d'espera
diagnòstica i quirúrgica als hospitals de Son Dureta, Son
Llàtzer, Manacor, Can Misses, Verge del Toro, a despesa
farmacèutica, a consulta psiquiatria, a dades de salut mental
i a exclusions de llista d'espera als hospitals de Son Dureta,
Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro. (BOPIB
núm. 18 de 7 de novembre del 2003).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 3083/03, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a promoció

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 3469/03, de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
17 de desembre del 2003, atès l'escrit RGE núm. 4652/03,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, conformement amb
l'article 93 del Reglament del Parlament, acordà d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei de referència
(publicat al BOPIB núm. 22, de 5 de desembre d'enguany), fins
al dia 16 de gener del 2004, a les 14.00 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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