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B) RGE núm. 228/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a cartes

d'artesà i mestre artesà. 753

C) RGE núm. 271/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures d'elecció

de llengua. 753

D) RGE núm. 345/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a acords de la Comissió Interdepartamental Sociosanitària. 753

E) RGE núm. 346/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a la Comissió Interdepartamental Sociosanitària. 753

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 92/04, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de comissió d'investigació d'adquisició de la finca de Son

Espases. 754

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 1676/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a educació de persones

adultes. 754

B) A la pregunta RGE núm. 1679/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a far de Cavalleria.

754

C) A la pregunta RGE núm. 1685/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Fons Menorquí de

Cooperació. 755

D) A la pregunta RGE núm. 1899/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a obres del CP Son Verí.

755

E) A la pregunta RGE núm. 1920/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a obres de l'IES de

Porreres. 755

F) A la pregunta RGE núm. 1921/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a obres de l'IES de la

Ribera (Palma). 755

G) A la pregunta RGE núm. 1923/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a obres del CP Cas

Capiscol (Palma). 755
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H) A la pregunta RGE núm. 1924/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a obres al CP Badies.

755

I) A la pregunta RGE núm. 1926/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a prevenció de l'absentisme

escolar. 755

J) A la pregunta RGE núm. 2028/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a despesa farmacèutica.

756

K) A la pregunta RGE núm. 2170/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a calendari de compliment

del protocol del centre de formació integrat, de formació ocupacional i reglada per a persones adultes de Maó. 756

L) A la pregunta RGE núm. 2389/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a accions per combatre

l'abandonament escolar. 756

M) A la pregunta RGE núm. 2628/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a ràtio d'alumnes.

756

N) A la pregunta RGE núm. 2632/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a assessors tècnics

docents de la Conselleria d'Educació i Cultura. 756

O) A la pregunta RGE núm. 2633/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a assessors docents

de la Conselleria d'Educació i Cultura. 756

P) A la pregunta RGE núm. 2793/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a Programa FIOP.

757

Q) A la pregunta RGE núm. 2794/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a persones amb

discapacitat amb plaça fixa. 757

R) A la pregunta RGE núm. 2928/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a centres lucratius

d'activitats subaquàtiques. 757

S) A la pregunta RGE núm. 3079/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a guia d'orientació

educativa. 757

T) A la pregunta RGE núm. 3200/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a dades

d'escolarització en primera opció del curs 2003-2004. 757

U) A la pregunta RGE núm. 3201/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a dades

d'escolarització en segona opció del curs 2003-2004. 757

V) A la pregunta RGE núm. 3202/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a dades

d'escolarització en tercera opció del curs 2003-2004. 757

X) A la pregunta RGE núm. 3203/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a dades

d'escolarització del curs 2003-2004 en centres no elegits. 758

Y) A la pregunta RGE núm. 3315/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a expropiacions

de la variant de Manacor. 758

Z) A la pregunta RGE núm. 3437/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a ajut foment i

modernització del comerç. 758

AA) A la pregunta RGE núm. 4350/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a clausura definitiva

de l'hotel Bahía Park. 758

AB) A la pregunta RGE núm. 4408/03, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a composició del

Comitè d'avaluacions d'impacte ambiental. 758

AC) A la pregunta RGE núm. 4510/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a cable elèctric.

759



BOPIB núm. 27 -  30 de gener del 2004 729

AD) A la pregunta RGE núm. 4511/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estació

transformadora. 759

AE) A la pregunta RGE núm. 4512/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a cable elèctric entre

Eivissa i Mallorca. 759

AF) A la pregunta RGE núm. 4513/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estació

transformadora pel cable elèctric entre Eivissa i Mallorca. 759

AG) A la pregunta RGE núm. 4514/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estació

transformadora pel cable elèctric a Mallorca. 759

AH) A la pregunta RGE núm. 4515/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estació

transformadora pel cable elèctric entre Eivissa i Mallorca. 759

AI) A la pregunta RGE núm. 4516/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estudi d'impacte

ambiental de l'estació transformadora pel cable elèctric. 760

AJ) A la pregunta RGE núm. 4517/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estudi d'impacte

ambiental de l'estació transformadora pel cable elèctric. 760

AK) A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, RGE núm. 3294/03, 3295/03 i 3296/03,  relatives

a consultes i/o intervencions dels hospitals de Can Misses, Verge del Toro i Son Dureta; 4451/03, 4452/03, 4453/03, 4454/03, 4455/03,

4456/03, 4457/03, 4458/03, 4459/03 i 4460/03, relatives a llista d'espera als hospitals Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses

i Verge del  Toro; RGE núm. 4461/03, 4462/03, 4463/03, 4464/03 i  4465/03, relatives a llista d'espera diagnòstica als hospitals Son

Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; 4466/03, 4467/03, 4468/03, 4469/03, 4470/03, 4471/03, 4472/03, 4473/03,

4474/03 i 4475/03, relatives a llista d'espera quirúrgica als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro;

RGE núm. 4480/03, relativa a consulta psiquiatria; 4481/03, 4482/03, 4483/03, 4484/03 i 4485/03, relatives a intervencions als hospitals

de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 4489/03, 4490/03, 4491/03, 4492/03 i 4493/03, relatives

a intervencions en jornada extraordinària als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm.

4497/03, 4498/03, 4499/03, 4500/03 i 4501/03, relatives a llista d'espera als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses

i Verge del Toro; RGE núm. 4502/03, 4503/03 4504/03, 4505/03 i 4506/03, relatives a exclusions de llista d'espera als  hospitals de

Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 4508/03, relativa a llista d'espera quirúrgica a l'Hospital

de Son Llàtzer; RGE núm. 4509/03, relativa a malalts en llista d'espera a l'Hospital de Manacor; RGE núm. 4573/03, 4574/03, 4575/03,

4576/03 i 4577/03, relatives a intervencions als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm.

4581/03, 4582/03, 4583/03, 4584/03 i 4585/03, relatives a intervencions en jornada extraordinària als hospitals de Son Dureta, Son

Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; 4589/03, 4590/03, 4591/03, 4592/03, 4593/03, 4594/03, 4595/03, 4596/03, 4597/03,

4598/03, 4599/03, 4600/03, 4601/03, 4602/03 i 4603/03, relatives a llista d'espera als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor,

Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 4604/03, 4605/03, 4606/03, 4607/03 i 4608/03, relatives a llista d'espera diagnòstica als

hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 4609/03 i 4610/03, relatives a llista d'espera

quirúrgica a l'Hospital de Can Misses; RGE núm. 4614/03, relativa a consulta psiquiatria; RGE núm. 4616/03, 4617/03, 4618/03,

4619/03 i 4620/03, relatives a intervencions als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm.

4624/03, 4625/03, 4626/03, 4627/03 i 4628/03, relatives a intervencions en jornada extraordinària als hospitals de Son Dureta, Son

Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 4632/03, 4633/03, 4634/03, 4635/03 i 4636/03, relatives a llista d'espera

als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 4637/03, 4638/03, 4639/03, 4640/03 i

4641/03, relatives a exclusions de llista d'espera als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro7.60

AL) A la pregunta RGE núm. 4644/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a ajuts per a la

rehabilitació d'edificis catalogats. 761

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 290/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller

d'Educació i Cultura. 761

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3120/03. 761

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2571/03. 762
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C) SolAlicitud de creació d'una comissió no permanent d'investigació per tal de determinar les possibles irregularitats derivades de

la decisió del Govern de les Illes Balears en relació amb el trasllat de l'hospital de referència de les Illes Balears a la finca Son Espases

(RGE núm. 100/04). 762
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre del 2003, debaté

conjuntament  les Preguntes RGE núm. 1764/03, 1765/03,

1766/03 i 1767/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom

i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a activitats

d'aguts al complex hospitalari de Mallorca, respecte de

quiròfans, UCI, URPA i laboratori. (BOPIB núm. 10 de 19 de

setembre del 2003).

Les 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 28 de gener del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 294/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla autonòmic de guarderies. (Mesa de 28 de gener

del 2004).

Palma, a 28 de gener del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes

Balears, sobre el Pla autonòmic de guarderies.

El Govern de les Illes Balears va anunciar el passat mes de

juliol la posada en marxa d’un pla de guarderies. SolAlicitada la

corresponent documentació (RGEP núm. 1440/03), se’ns va

informar de la creació d’una comissió tècnica encarregada de

l’elaboració d’aquest pla, que iniciarà la seva vigència a partir

de l’any 2004.

Mesos després, i una vegada més a través dels mitjans de

comunicació, es va donar a conèixer la previsió d’inversió del

Govern en el pla sense que se'n tengués cap altra informació.

Sorprenentment, i sense saber de l’existència de l’esmentat

pla, el passat dia 4 de desembre la consellera de Presidència

presentà als mitjans de comunicació el primer projecte de

guarderia d’empresa que es posarà en marxa a les Illes Balears.

Donada la rellevància del tema i la manca d’informació

disponible sobre les gestions que s’estan duent a terme, es

presenta la següent interpelAlació:

Sobre la política del Govern de les Illes Balears en

referència al Pla autonòmic de guarderies que s’està duent a

terme des de la Conselleria de Presidència.

Palma, a 21 de gener del 2004.

El portaveu:

Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 140/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de Son Dureta. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 141/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de Son Llàtzer. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 142/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de l'Hospital de Manacor. (Mesa de 28 de gener del

2004).

RGE núm. 143/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de l'Hospital Can MIsses. (Mesa de 28 de gener del

2004).

RGE núm. 144/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 28 de gener

del 2004).

RGE núm. 145/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de Son Dureta. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 146/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de Son Llàtzer. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 147/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de l'Hospital de Manacor. (Mesa de 28 de gener del

2004).

RGE núm. 148/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de l'Hospital Can Misses. (Mesa de 28 de gener del

2004).
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RGE núm. 149/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 28 de gener

del 2004).

RGE núm. 150/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera diagnòstica de Son Dureta. (Mesa de 28 de gener del

2004).

RGE núm. 151/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera diagnòstica de Son Llàtzer. (Mesa de 28 de gener del

2004).

RGE núm. 152/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera diagnòstica de l'Hospital de Manacor. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 153/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera diagnòstica de l'Hospital Can Misses. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 154/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera diagnòstica de l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 155/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica de l'Hospital Son Dureta. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 156/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica de l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 157/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica de l'Hospital de Manacor. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 158/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica de l'Hospital Can Misses. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 159/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica de l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 160/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica de l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 161/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica de l'Hospital Son Dureta. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 162/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica de l'Hospital de Manacor. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 163/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica de l'Hospital Can Misses. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 164/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica de l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 165/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa

farmacèutica. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 166/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa

farmacèutica. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 167/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa

farmacèutica. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 168/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de

salut mental. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 169/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consulta de

psiquiatria. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 170/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de les

intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 171/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de les

intervencions a l'Hospital Can Misses. (Mesa de 28 de gener

del 2004).

RGE núm. 172/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat

pressupostari. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 173/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions

a l'Hospital Son Dureta. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 174/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions

a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 175/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions

a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 176/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions

a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 28 de gener del 2004).
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RGE núm. 177/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions

a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 178/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions

a centres concertats de Mallorca. (Mesa de 28 de gener del

2004).

RGE núm. 179/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions

a centres concertats de Menorca. (Mesa de 28 de gener del

2004).

RGE núm. 180/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions

en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa de 28 de gener

del 2004).

RGE núm. 181/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions

a centres concertats d'Eivissa. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 182/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions

en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa de 28 de gener

del 2004).

RGE núm. 183/04, 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

28 de gener del 2004).

RGE núm. 184/04, 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 28 de gener del 2004).

RGE núm. 185/04, 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 28 de gener del 2004).

RGE núm. 186/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions

a centres concertats de Mallorca. (Mesa de 28 de gener del

2004).

RGE núm. 187/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions

a centres concertats de Menorca. (Mesa de 28 de gener del

2004).

RGE núm. 188/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions

a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 189/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de Son Dureta. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 190/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de Son Llàtzer. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 191/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de l'Hospital de Manacor. (Mesa de 28 de gener del

2004).

RGE núm. 192/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 28 de gener del

2004).

RGE núm. 193/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 28 de gener

del 2004).

RGE núm. 194/04, 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 28 de gener del 2004).

RGE núm. 195/04, 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 28 de gener del 2004).

RGE núm. 196/04, 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 28 de gener

del 2004).

RGE núm. 197/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions de

llista d'espera a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 198/04, 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 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 199/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i/o

intervencions fora de l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 200/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció

de centres de salut. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 201/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i/o

intervencions  de Son Dureta. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 202/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i/o

intervencions de l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 203/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i/o

intervencions de l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 204/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat

pressupostari. (Mesa de 28 de gener del 2004).
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RGE núm. 205/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat

pressupostari. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 206/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat

pressupostari. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 207/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i

Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat

pressupostari. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 208/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

repercussió en el nombre de turistes que ens visiten de la

creació o patrocini d'un equip ciclista. (Mesa de 28 de gener

del 2004).

RGE núm. 209/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

places de funcionaris creades per acord del Consell de Govern

o per resolució del conseller d'Interior. (Mesa de 28 de gener

del 2004).

RGE núm. 210/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

pressupost total de l'equip ciclista Illes Balears. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 211/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

relació de places de funcionaris que han estat dotades

econòmicament per acord del Consell de Govern. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 212/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

places de personal funcionari modificades. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 213/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

places de personal funcionari que no seran cobertes per

concurs de trasllat. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 214/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

viatges oficials a càrrec del pressupost de la comunitat

autònoma fets pel president del Govern a Madrid. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 215/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

viatges oficials a càrrec del pressupost de la comunitat

autònoma fets pel president del Govern. (Mesa de 28 de gener

del 2004).

RGE núm. 216/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

esdeveniments esportius. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 217/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

als càrrecs i funcionaris amb autorització de targeta de crèdit.

(Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 218/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria

Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

cafeteria-restaurant del Museu d'Art Modern d'Es Baluard.

(Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 226/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a pla d'ordenació de l'educació infantil. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 227/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a la Sra. Maria Antònia Mercant Nadal. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 259/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Fons de Contingència I. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 260/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Fons de Contingència II. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 261/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Fons de Contingència III. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 262/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Fons de Contingència IV. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 263/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Fons de Contingència V. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 264/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Fons de Contingència VI. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 265/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Fons de Contingència VII. (Mesa de

28 de gener del 2004).

RGE núm. 266/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Fons de Contingència VIII. (Mesa de

28 de gener del 2004).

RGE núm. 267/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Fons de Contingència IX. (Mesa de 28

de gener del 2004).
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RGE núm. 268/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Fons de Contingència X. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 269/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Fons de Contingència XI. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 270/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Fons de Contingència XII. (Mesa de

28 de gener del 2004).

RGE núm. 282/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

camins rurals de Manacor. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 283/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

aportació econòmica de la Conselleria de Medi Ambient al Pla

de Neteja del Litoral. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 284/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

aportació econòmica de la Conselleria de Turisme al Pla de

Neteja del Litoral. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 285/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

televisió autonòmica de les Illes Balears. (Mesa de 28 de gener

del 2004).

RGE núm. 286/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

camp de futbol de Son Servera. (Mesa de 28 de gener del

2004).

RGE núm. 287/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

servei de tren a les festes de cap d'any i Nadal. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 288/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

seguretat ciutadana. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 347/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a creació de guarderia per a l'agrupació

d'empreses ASIMA. (Mesa de 28 de gener del 2004).

Palma, a 28 de gener del 2004.

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.

Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de

l'hospital de Son Dureta, per especialitats, a 31 de desembre de

l'any 2003, indicant el % de variació respecte del mes anterior?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de

l'hospital de Son Llàtzer, per especialitats, a 31 de desembre de

l'any 2003, indicant el % de variació respecte del mes anterior?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de

l'hospital de Manacor, per especialitats, a 31 de desembre de

l'any 2003, indicant el % de variació respecte del mes anterior?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de

l'hospital de Can Misses, per especialitats, a 31 de desembre de

l'any 2003, indicant el % de variació respecte del mes anterior?

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la llista d'espera per consulta a l'àrea mèdica de

l'hospital Verge del Toro, per especialitats, a 31 de desembre

de l'any 2003, indicant el % de variació respecte del mes

anterior?

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica de

l'hospital de Son Dureta de més de 60 dies i total de pacients

pendents a 31 de desembre de l'any 2003?

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica de

l'hospital de Son Llàtzer de més de 60 dies i total de pacients

pendents a 31 de desembre de l'any 2003?

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la llista d'espera de consulta a l'àrea mèdica de

l'hospital de Manacor de més de 60 dies i total de pacients

pendents a 31 de desembre de l'any 2003?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

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 de desembre de l'any 2003?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

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 de desembre de l'any 2003?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,

TAC, RNM i Tac convencional, indicar 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 de

desembre de l'any 2003.

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.
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Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,

TAC, RNM i Tac convencional, indicar els malalts pendents de

cita, la demora superior a 60 dies, els pacients pendents i la

demora extrahospitalària a l'hospital de Son Llàtzer, a 31 de

desembre de l'any 2003.

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,

TAC, RNM i Tac convencional, indicar els malalts pendents de

cita, la demora superior a 60 dies, els pacients pendents i la

demora extrahospitalària a l'hospital de Manacor, a 31 de

desembre de l'any 2003.

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Respecte dels malalts pendents d'ecografia, mamografia,

TAC, RNM i Tac convencional, indicar els malalts pendents de

cita, la demora superior a 60 dies, els pacients pendents i la

demora extrahospitalària a l'hospital de Can Misses, a 31 de

desembre de l'any 2003.

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el 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, indicar 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 de

desembre de l'any 2003.

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de

l'hospital de Son Dureta, indicant les següents dades, referides

a 31 de desembre 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

d'entrades/sortides i  acumulat anual d'entrades?

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de

l'hospital de Son Llàtzer, indicant les següents dades, referides

a 31 de desembre 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

d'entrades/sortides i  acumulat anual d'entrades?

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de

l'hospital de Manacor, indicant les següents dades, referides a

31 de desembre 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

d'entrades/sortides i  acumulat anual d'entrades?

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.



738 BOPIB núm. 27 -  30 de gener del 2004

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.

Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de

l'hospital de Can Misses, indicant les següents dades, referides

a 31 de desembre 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

d'entrades/sortides i  acumulat anual d'entrades?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Quina és la llista d'espera quirúrgica, per serveis, de

l'hospital Verge del Toro, indicant les següents dades, referides

a 31 de desembre 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

d'entrades/sortides i acumulat anual d'entrades?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'hospital de Son

Llàtzer, indicant les següents dades, referides a 31 de desembre

del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demora mitjana

(actius), llista total superior a 6 mesos, espera mitjana i

LEQ/1000 habitants?

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'hospital de Son

Dureta, indicant les següents dades, referides a 31 de desembre

del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demora mitjana

(actius), llista total superior a 6 mesos, espera mitjana i

LEQ/1000 habitants?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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 quirúrgica de l'hospital de

Manacor, indicant les següents dades, referides a 31 de

desembre del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demora

mitjana (actius), llista total superior a 6 mesos, espera mitjana

i  LEQ/1000 habitants?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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 quirúrgica de l'hospital de Can

Misses, indicant les següents dades, referides a 31 de desembre

del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demora mitjana

(actius), llista total superior a 6 mesos, espera mitjana i

LEQ/1000 habitants?

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la llista d'espera quirúrgica de l'hospital Verge del

Toro, indicant les següents dades, referides a 31 de desembre

del 2003: llista d'espera quirúrgica total, demora mitjana

(actius), llista total superior a 6 mesos, espera mitjana i

LEQ/1000 habitants?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,

indicar les següents dades, referides al mes de desembre 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 % de

variació, acumulat de l'any, del nombre de receptes, fins al mes

de referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'any

anterior i % de variació, despesa per recepta del mes de

referència i acumulat de l'any, de la despesa per recepta, fins al

mes de referència, comparatiu amb el mateix acumulat de

l'anterior i % de variació.

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,

indicar les següents dades, referides al mes de desembre 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 % de variació, acumulat

de l'any, del nombre de receptes, fins al mes de referència,

comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i % de

variació, despesa per recepta del mes de referència i acumulat

de l'any, de la despesa per recepta, fins al mes de referència,

comparatiu amb el mateix acumulat de l'anterior i % de

variació.

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Respecte de la prestació farmacèutica mitjançant recepta,

indicar les següents dades, referides al mes de desembre del

2003, corresponents a Medicina Primària d'Eivissa i

Formentera i Hospital de Can Misses: import líquid del mes,

acumulat de l'any, d'import líquid, fins al mes de referència,

comparatiu amb el mateix acumulat de l'any anterior i % de

variació, acumulat de l'any, del nombre de receptes, fins al mes

de referència, comparatiu amb el mateix acumulat de l'any

anterior i % de variació, despesa per recepta del mes de

referència i  acumulat de l'any, de la despesa per recepta, fins

al mes de referència, comparatiu amb el mateix acumulat de

l'anterior i % de variació.

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A 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 al mes

de desembre del 2003 i acumulat, referides a: nombre  de llits,

d'ingressos, d'ingressos per 1000 hab., urgències, tant per cent

d'urgències hospital, urgències sector per 1000 hab., estades,

ocupació, estada mitjana, taxa d'ingressos del sector per 1000

hab. i  llits per 1000 hab.

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Dades de consulta de psiquiatria als centres de Son Dureta,

Son Llàtzer, Manacor, desintoxicació, Menorca i Eivissa,

referides al mes de desembre amb les següents dades:  primeres

co nsu l t e s ,  su c c e ss iv e s ,  to ta l  c o n su l t e s  i  rà t io

primeres/successives.
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Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser el cost produït per les consultes i intervencions

realitzades a l'Hospital Verge del Toro fora de l'horari laboral

normal, conduïdes a controlar o disminuir les llistes d'espera,

durant el quart trimestre del 2004, detallant el cost de cada

servei implicat?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Quin va ser el cost produït per les consultes i intervencions

realitzades a l'Hospital de Can Misses fora de l'horari laboral

normal, conduïdes a controlar o disminuir les llistes d'espera,

durant el quart trimestre del 2004, detallant el cost de cada

servei implicat?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Quin és l'estat d'execució, per capítols, del pressupost de

l'Hospital Verge del Toro, a 31 de desembre del 2003, incloent,

si n'és el cas, les ampliacions pressupostàries produïdes fins

llavors i desviació produïda?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

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 de

desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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.

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 de

desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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.

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 de

desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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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 Can Misses, referit al mes de

desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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.

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 al mes de

desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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.

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 durant el

mes de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 durant el mes

de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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.

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 de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 d'Eivissa, durant el mes de

desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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.

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 de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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
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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 Manacor, referit al mes de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 al mes de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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 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 de Mallorca, el mes de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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 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 de Menorca, el mes de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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 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 d'Eivissa, el mes de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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'entrades i sortides de llista d'espera

quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres

mesos, de tres a sis i més de sis mesos a l'Hospital de Son

Dureta, referit al mes de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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
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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'entrades i sortides de llista d'espera

quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres

mesos, de tres a sis i més de sis mesos a l'Hospital de Son

Llàtzer, referit al mes de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 i més de sis mesos a l'Hospital de Manacor,

referit al mes de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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'entrades i sortides de llista d'espera

quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres

mesos, de tres a sis i més de sis mesos a l'Hospital de Can

Misses, referit al mes de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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'entrades i sortides de llista d'espera

quirúrgica per especialitats i temps d'espera de menys de tres

mesos, de tres a sis i més de sis mesos a l'Hospital Verge del

Toro, referit al mes de desembre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 Son Dureta, el mes de desembre del

2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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 Son Llàtzer, referit al mes de desembre

del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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 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, referit al mes de desembre del

2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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.
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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 Can Misses, referit al mes de desembre

del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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, referit al mes de desembre

del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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 va ser el cost per la realització de consultes i/o

intervencions realitzades per personal de l'Hospital Verge del

Toro fora del centre (C. S. Canal Salat, Centre de Medicina

avançada i Clínica Menorca), referit al quart trimestre del 2003,

distribuït per serveis?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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.

Quins centres de salut i unitats sanitàries estan en

construcció a Balears, a 31 de desembre del 2003, amb data

d'inici d'obre i centres pendents de sortida a concurs en aquesta

mateixa data?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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 va ser el cost per la realització de les consultes i/o

intervencions a l'Hospital de Son Dureta, per personal del

centre, fora de l'horari laboral normal, distribuït per serveis,

corresponent al quart trimestre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser el cost per la realització de les consultes i/o

intervencions a l'Hospital de Can Misses, per personal del

centre, fora de l'horari laboral normal, distribuït per serveis,

corresponent al primer, segon i tercer trimestre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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.

Quin va ser el cost per la realització de les consultes i/o

intervencions a l'Hospital Verge del Toro, per personal del

centre, fora de l'horari laboral normal, distribuït per serveis,

corresponent al primer, segon i tercer trimestre del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

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.

Quin és l'estat d'execució, per capítols, del pressupost de

l'Hospital Fundació Son Llàtzer, a 31 de desembre del 2003,
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incloent, si n'és el cas, les ampliacions pressupostàries

produïdes fins llavors i desviació produïda?

Palma, a 14 de gener del 2004.

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.

Estat d'execució, per capítols, del pressupost de l'Hospital

Fundació Manacor, a 31 de desembre del 2003, incloent, si n'és

el cas, les ampliacions pressupostàries produïdes fins llavors i

desviació produïda?

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Estat d'execució, per capítols, del pressupost de l'Hospital

de Can Misses, a 31 de desembre del 2003, incloent, si n'és el

cas, les ampliacions pressupostàries produïdes fins llavors i

desviació produïda?

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'estat d'execució, per capítols, del pressupost de

l'Hospital de Son Dureta, a 31 de desembre del 2003, incloent,

si n'és el cas, les ampliacions pressupostàries produïdes fins

llavors i desviació produïda?

Palma, a 14 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació d'entitats colAlaboradores en el món

ciclista amb les quals s'ha constatat la repercussió en el nombre

de turistes que ens visiten que tindrà la creació o patrocini d'un

equip ciclista amb la imatge de les Illes Balears, detallant la

data en la qual es va produir el contacte amb el Govern de les

Illes Balears?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació detallada de places de funcionaris

creades per acord del Consell de Govern, o per resolució del

conseller d'Interior, des del dia 1 de juliol del 2003 fins al 15

de gener del 2004?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com està previst cobrir el pressupost total de l'equip ciclista

Illes Balears per a l'exercici 2004, detallant quines persones

físiques o jurídiques, entitats públiques, institucions, etc., faran

aportacions al pressupost i la seva quantia?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació de places de funcionaris que han estat

dotades econòmicament per acord del Consell de Govern, o per
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resolució del conseller d'Interior, des del dia 1 de juliol del

2003 fins al 15 de gener del 2004, amb expressió individual i

anual de la seva retribució bruta sense Seguretat Social?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació detallada de les places de personal

funcionari al servei de la comunitat autònoma que han estat

modificades passant de ser adjudicades per sistema de concurs

a sistema de lliure designació?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació detallada de les places de personal

funcionari al servei de la comunitat autònoma que podent ser

objecte de concurs de trasllat durant l'any 2004 no seran

cobertes per concurs de trasllat, amb explicació del motiu per

cada plaça?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació dels viatges oficials o a càrrec del

pressupost de la comunitat autònoma fets pel president del

Govern de les Illes Balears a Madrid, amb detall de la data,

motiu, temps de permanència a la capital i persones que l'han

acompanyat, des del 26 de juny del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació dels viatges oficials o a càrrec del

pressupost de la comunitat autònoma fets pel president del

Govern de les Illes Balears, amb destí diferent de Madrid, amb

detall de la data, motiu, temps de permanència en viatge i

persones que l'han acompanyat, des del 26 de juny del 2003?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació de grans esdeveniments esportius amb

el que tingui previst participar de qualsevol forma, però amb

aportacions econòmiques, el Govern de les Illes Balears, amb

indicació de la data de celebració i de l'entitat pública, privada

o d'interès públic que estigui implicada a l'organització del

mateix?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació d'alts càrrecs i funcionaris de la

comunitat autònoma de les Illes Balears que tinguin autoritzada

la utilització de targeta de crèdit, amb càrrec al pressupost de

la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 16 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Per quines raons es va abstenir el conseller d'Educació i

Cultura en la votació de l'assignació de l'explotació de la

cafeteria-restaurant del Museu d'Art Modern d'Es Baluard?

Palma, a 14 de gener del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat es destinarà durant l'any 2004 al pla

d'ordenació de l'educació infantil (de 0 a 3 anys)?

Palma, a 19 de gener del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin lloc ocupa la Sra. Maria Antònia Mercant Nadal dins

la Conselleria d'Educació i Cultura?

Palma, a 19 de gener del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha fet la baixa del 2% per al fons de contingència

de la Conselleria d'Educació i Cultura?

A quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha destinat el 2% del fons de contingència de la

Conselleria d'Educació i Cultura?

Palma, a 16 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i

Innovació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

escrita.

De quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha fet la baixa del 2% per al fons de contingència

de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació?

A quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha destinat el 2% del fons de contingència de la

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació?

Palma, a 16 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Turisme la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha fet la baixa del 2% per al fons de contingència

de la Conselleria de Turisme?

A quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha destinat el 2% del fons de contingència de la

Conselleria de Turisme?

Palma, a 16 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Medi Ambient la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha fet la baixa del 2% per al fons de contingència

de la Conselleria de Medi Ambient?

A quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha destinat el 2% del fons de contingència de la

Conselleria de Medi Ambient?

Palma, a 16 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,

Habitatge i Transports la pregunta següent amb solAlicitud de

resposta escrita.

De quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha fet la baixa del 2% per al fons de contingència

de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports?

A quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha destinat el 2% del fons de contingència de la

Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports?

Palma, a 16 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha fet la baixa del 2% per al fons de contingència

de la Conselleria d'Interior?

A quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha destinat el 2% del fons de contingència de la

Conselleria d'Interior?

Palma, a 16 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha fet la baixa del 2% per al fons de contingència

de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia?

A quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha destinat el 2% del fons de contingència de la

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia?

Palma, a 16 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Treball i Formació la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha fet la baixa del 2% per al Fons de Contingència

de la Conselleria de Treball i Formació?

A quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha destinat el 2% del fons de contingència de la

Conselleria de Treball i Formació?

Palma, a 16 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha fet la baixa del 2% per al fons de contingència

de la Conselleria d'Agricultura i Pesca?

A quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha destinat el 2% del fons de contingència de la

Conselleria d'Agricultura i Pesca?

Palma, a 16 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CP)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha fet la baixa del 2% per al fons de contingència

de la Conselleria de Salut i Consum?

A quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha destinat el 2% del fons de contingència de la

Conselleria de Salut i Consum?

Palma, a 16 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports

la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha fet la baixa del 2% per al fons de contingència

de la Conselleria de Presidència i Esports?

A quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha destinat el 2% del fons de contingència de la

Conselleria de Presidència i Esports?

Palma, a 16 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CR)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Relacions Institucionals

la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha fet la baixa del 2% per al fons de contingència

de la Conselleria de Relacions Institucionals?

A quines partides pressupostàries, amb indicació del

programa, s'ha destinat el 2% del fons de contingència de la

Conselleria de Relacions Institucionals?

Palma, a 16 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina convocatòria pública permet comprometre la

Conselleria d'Agricultura a invertir el 2004 en la millora de 500

km de camins rurals de Manacor?

Palma, a 12 de gener del 2004.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les despeses detallades per cadascun dels

conceptes que donen contingut a la despesa global del Pla de

Neteja del Litoral amb l'aportació econòmica de la Conselleria

de Medi Ambient?

Palma, a 12 de gener del 2004.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les despeses detallades per cadascun dels

conceptes que donen contingut a la despesa global del Pla de

Neteja del Litoral amb l'aportació econòmica de la Conselleria

de Turisme?

Palma, a 12 de gener del 2004.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins han estat els encontres i acords del Govern de les

Illes Balears amb els sectors audiovisuals privats de cadascuna

de les illes per articular la seva participació en la futura

televisió autonòmica de les Illes Balears?

Palma, a 12 de gener del 2004.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CX)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb quina partida econòmica i amb quina convocatòria

pública pensa el Govern de les Illes Balears finançar les

millores del camp de futbol de Son Servera?

Palma, a 12 de gener del 2004.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de l'ús gratuït del servei de tren a les

festes de cap d'any i Nadal que ha suposat per al Govern de les

Illes Balears?

Palma, a 12 de gener del 2004.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CZ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina convocatòria pública permet al conseller d'Interior

prometre i comprometre 300.000 euros en seguretat ciutadana

a Manacor?

Palma, a 12 de gener del 2004.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin tipus de document ha signat el Govern de les Illes

Balears amb l'agrupació d'empreses ASIMA per a la creació

d'un centre d'educació infantil per atendre els fills i filles dels

treballadors del Polígon de Son Castelló?

Palma, a 12 de gener del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 361/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets

i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a substitucions a les baixes del professorat. (Mesa de

28 de gener del 2004).

RGE núm. 371/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació

del professorat interí. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 372/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

l'equip ciclista Illes Balears. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 373/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep

Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

impacte de la presència de Michael Douglas. (Mesa de 28 de

gener del 2004).

RGE núm. 374/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i

Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

reconversió de la platja de Palma. (Mesa de 28 de gener del

2004).

RGE núm. 375/04, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria

del pla de formació i inserció professional (FIP) per al 2004.

(Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 376/04, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta

Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

restitució de l'abocador de "sa Penya de s'Indio" a Es

Mercadal. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 377/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu

Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a programa FIOP per a la integració de discapacitats

a la funció pública. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 378/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i

Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes

d'espera de cirurgia als hospitals de les Illes Balears. (Mesa de

28 de gener del 2004).

RGE núm. 379/04, de l'Hble. Sr. Diputat Diego Guasch i

Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en

el programa Ciutats Digitals. (Mesa de 28 de gener del 2004).

RGE núm. 380/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina

Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a noves oficines d'ajuda a les víctimes del delicte. (Mesa de 28

de gener del 2004).

RGE núm. 381/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds, relativa a la Universitat de les Illes Balears com a

institució consultiva en matèria de llengua catalana. (Mesa de

28 de gener del 2004).

Palma, a 28 de gener del 2004.

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
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins criteris aplica la Conselleria d'Educació i Cultura per

substituir les baixes del professorat?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions té previstes la Conselleria d'Educació i

Cultura respecte del professorat interí, ara que finalitza l'acord

d'estabilitat subscrit?

Palma, a 27 de gener del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina quantitat econòmica té previst dedicar el Govern de

les Illes Balears amb destí a l'equip ciclista Illes Balears durant

l'exercici 2004, 2005, 2006 i 2007, be sigui mitjançant els

pressuposts de la comunitat autònoma o demanant-los a altres

persones físiques o jurídiques?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

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 oral davant Ple.

Si ja la té feta, quina és la valoració de què disposa el

conseller de Turisme de l'impacte de la presència de Michael

Douglas a la fira de Londres, en les reserves per a la propera

temporada turística a les Illes Balears?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a l'Hble. Conseller de Turisme del Govern

de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de

resposta oral davant Ple.

Quina és la quantia i procedència dels recursos que té

previst el Govern invertir en l'anunciada reconversió de la

Platja de Palma?

Palma, a 27 de gener del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina és la planificació de la Conselleria de Treball i

Formació en relació amb la convocatòria del Pla de formació

i inserció professional (FIP) de l'any 2004?

Palma, a 28 de gener del 2004.

El diputat:

Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines previsions té la Conselleria de Medi Ambient en

relació amb la restitució de l'abocador de "sa Penya de l'Indio"

a Es Mercadal?

Palma, a 28 de gener del 2004.

La diputada:

Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Té previst la Conselleria d'Interior potenciar el programa

FIOP per a la integració dels discapacitats a la funció pública?

Palma, a 28 de gener del 2004.
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La diputada:

Carme Feliu Álvarez de Sotomayor.

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 oral davant Ple.

Com ha evolucionat en els últims mesos la situació de les

llistes d'espera per cirurgia als hospitals de les Illes Balears?

Palma, a 28 de gener del 2004.

El diputat:

Miquel Munar i Cardell.

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 oral davant Ple.

Quines actuacions es pensen dur a terme per part del

Govern de les Illes Balears en el marc del programa denominat

Ciutats Digitals?

Palma, a 28 de gener del 2004.

El diputat:

Diego Guasch i Díaz.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Té previst la Conselleria de Presidència i Esports l'obertura

de noves oficines d'Ajuda a les Víctimes del Delicte durant la

present legislatura?

Palma, a 28 de gener del 2004.

La diputada:

Carolina Torres i Cabañero.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Té intenció el Govern de modificar la disposició de l'Estatut

que reconeix la Universitat com a institució consultiva de la

comunitat autònoma en allò referit a la llengua catalana?

Palma, a 28 de gener del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 224/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

construcció de l'Escoleta d'Educació Infantil a Petra, a

contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

(Mesa de dia 28 de gener del 2004).

RGE núm. 228/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

relativa a cartes d'artesà i mestre artesà, a contestar davant la

Comissió d'Economia. (Mesa de dia 28 de gener del 2004).

RGE núm. 271/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures

d'elecció de llengua, a contestar davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports. (Mesa de dia 28 de gener del

2004).

RGE núm. 345/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista , rela tiva a  acords de la Comissió

Interdepartamental Sociosanitària, a contestar davant la

Comissió no permanent de Salut. (Mesa de dia 28 de gener del

2004).

RGE núm. 346/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la Comissió Interdepartamental

Sociosanitària, a contestar davant la Comissió no permanent

de Salut. (Mesa de dia 28 de gener del 2004).

Palma, a 28 de gener del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines actuacions té previstes la Conselleria d'Educació i

Cultura respecte de la construcció d'una Escola d'Educació

Infantil al municipi de Petra?

Palma, a 13 de gener del 2004.

La diputada:
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Aina Calvo i Sastre.

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 a la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió.

Amb quina normativa s'empara la Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia per a la concessió de les Cartes d'Artesà i

Mestre Artesà?

Palma, a 19 de gener del 2004.

El diputat:

Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines mesures pensa posar en marxa la Conselleria

d'Educació i Cultura perquè els pares i mares de les Illes

Balears puguin triar la llengua amb la qual han d'aprendre a

llegir i escriure els seus fills i/o filles?

Palma, a 21 de gener del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quins acords ha pres la Comissió Interdepartamental

Sociosanitària fins al dia d'avui?

Palma, a 12 de desembre del 2003.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines són les funcions assignades a la Comissió

Interdepartamental Sociosanitària? Quins objectius pretén?

Quan es reuneix? Quina és la periodicitat de les reunions?

Palma, a 12 de desembre del 2003.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 92/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació de comissió d'investigació d'adquisició de la

finca de Son Espases. (Mesa de 28 de gener del 2004).

Palma, a 28 de gener del 2004.

El President del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

La decisió sobre la ubicació del nou hospital de referència

a Palma i l'adquisició de la finca de Son Espases per a la seva

construcció estan envoltades de circumstàncies de difícil

comprensió, que fonamenten seriosos dubtes sobre la seva

transparència i objectivitat:

1. El canvi de capteniment del Govern de les Illes Balears i dels

partits que li donen suport sobre la ubicació del nou hospital:

del consens sobre que aquest s'havia d'ubicar a l'actual parcelAla
de Son Dureta a decidir, sense conèixer les causes del canvi de

criteri, una nova ubicació.

2. L'inexplicable traçat del segon cinturó de Palma, decidit

aparentment molt abans de la decisió de la ubicació de

l'hospital, però que només cobra sentit amb aquesta.

3. Les ofertes de terrenys de l'Ajuntament de Palma, que feien

que, de fet, aquesta era l'única ubicació viable.

4. La compravenda accelerada dels terrenys que hi limiten per

part de particulars en ple procés de decisió.
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5. La presumpta implicació de funcionaris que informaren

favorablement aquesta decisió en la compravenda esmentada.

6. El preu pagat per la parcelAla, fora del preu de mercat de sòl

rústic.

7. La coincidència de l'operació amb el Pla de reconversió que

implica el Secar de la Real amb una antiga urbanització

desqualificada del terme municipal d'Alcúdia.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista, presenta la

següent

Proposició no de llei

"El Parlament de les Illes Balears acorda la constitució

d'una comissió no permanent d'investigació sobre la ubicació

del nou hospital de referència de Palma i l'adquisició de la finca

de Son Espases i les circumstàncies que envolten aquestes

decisions."

Palma, a 13 de gener del 2004.

El portaveu:

Francesc Antich i Oliver.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la pregunta RGE núm. 1676/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a educació de

persones adultes. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del

2003).

Sabem que les necessitats del centre Joan Mir i Mir vénen

ja d'enrere, d'abans de la passada legislatura.

Pel que fa a aquesta conselleria, tengui per segur que

vetllarà per la millora d'aquest i de tots els centres d'educació

de persones adultes, ja que aquesta és una part important dins

l'estructura educativa de la nostra conselleria.

Palma, 5 de desembre del 2003.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 1679/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a far de

Cavalleria. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre del 2003).

El 24 de maig del 2001 se signà un protocol d'intencions

entre l'Ajuntament d'Es Mercadal i les conselleries d'Educació,

de Medi Ambient i d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes

Balears per a la realització del Pla d'acció educatiu, cultural i

ambiental del far de Cap de Cavalleria.

Des que se signà aquest protocol d'intencions no s'ha signat

res més i han passat més de dos anys.

Actualment mantenim lògicament el camp d'aprenentatge

d'Es Pinaret a Ciutadella, que és l'únic que hi ha a Menorca.

En el cas que totes les institucions implicades es posin

d'acord, hi ha intencions que la Conselleria d'Educació i

Cultura dugui endavant aquest projecte del camp d'aprenentatge

del far de Cavalleria.

Palma, 19 de desembre del 2003.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

C)

A la pregunta RGE núm. 1685/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Fons

Menorquí de Cooperació. (BOPIB núm. 10 de 19 de setembre

del 2003).

La línia de l'actual govern és la de renovar el conveni

establert entre la Conselleria d'Educació i Cultura i el Fons

Menorquí de Cooperació i continuar-hi colAlaborant, per tal de

continuar realitzant diverses activitats relacionades amb

l'educació en valors i per a la pau i els tallers de solidaritat en

els centres educatius de l'illa de Menorca.

Per tant, la Conselleria d'Educació i Cultura continuarà

assumint els compromisos següents:

- L'autorització de les activitats del Fons Menorquí de

Cooperació en els centres públics.

- El seguiment de les actuacions des de l'àmbit docent.

- Finançar l'entitat Fons Menorquí de Cooperació amb 11.167

euros (onze mil cent seixanta-set euros).

Palma, 19 de desembre del 2003.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 1899/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a obres del CP

Son Verí. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Una vegada revisat l'estat del projecte d'ampliació del

colAlegi públic Son Verí cal destacar que va ser remès el

projecte d'execució el dia 1 de desembre a l'Ajuntament de

Llucmajor per a la seva adjudicació.

Palma, 19 de desembre del 2003.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

E)

A la pregunta RGE núm. 1920/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a obres de l'IES

de Porreres. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).
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Una vegada revisat l'estat del projecte d'obres de l'IES de

Porreres cal destacar que aquest es troba en el procés en què

està elaborat i entregat el projecte d'execució, el qual es troab

en fase de supervisió.

Palma, 10 de desembre del 2003.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

F)

A la pregunta RGE núm. 1921/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a obres de l'IES

de la Ribera (Palma). (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del

2003).

Una vegada revisat l'estat de les obres de l'IES de la Ribera

he de dir que aquestes es troben en fase d'execució.

Palma, 19 de desembre del 2003.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

G)

A la pregunta RGE núm. 1923/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a obres del CP

Cas Capiscol (Palma). (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del

2003).

Una vegada revisat l'estat del projecte d'obres del colAlegi

públic de Cas Capiscol cal destacar que aquest es troba en

tràmit d'adjudicació del projecte d'obres per part de

l'Ajuntament de Palma.

Palma, 19 de desembre del 2003.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

H)

A la pregunta RGE núm. 1924/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a obres al CP

Badies. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

Una vegada revisat l'estat del projecte d'obres d'ampliació

del colAlegi públic Badies, cal destacar que aquest es troba

adjudicat i que una vegada realitzat l'acte de replanteig el

termini d'execució  és de catorze mesos i mig.

Palma, 19 de desembre del 2003.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

I)

A la pregunta RGE núm. 1926/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a prevenció de

l'absentisme escolar. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del

2003).

Aplicar des de la Direcció General d'Ordenació i Innovació

les instruccions establertes per al curs 2003-2004 envers

l'absentisme escolar, que són les prorrogades des del curs 2001-

2002.

Existeixen diferents comissions que es reuneixen i treballen,

tal com estableixen les instruccions.

Les comissions es duen a terme als diferents ajuntaments on

tenen problemes d'absentisme escolar, i a les comissions hi

participen els serveis socials de la zona i/o municipi i els

responsables de l'IES al qual pertanyen.

Aquestes comissions tenen com a funcions:

- Coordinar els diferents serveis socioeducatius d'una

determinada zona i/o municipi.

- Avaluar les actuacions duites a terme en els casos que no

s'hagin pogut resoldre per tal d'aconseguir la superació de la

situació d'absentisme d'un determinat alumne.

Palma, 19 de desembre del 2003.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

J)

A la pregunta RGE núm. 2028/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, relativa a despesa

farmacèutica. (BOPIB núm. 11 de 26 de setembre del 2003).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda

dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Palma, 1 de desembre del 2003.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

K)

A la pregunta RGE núm. 2170/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a calendari de

compliment del protocol del centre de formació integrat, de

formació ocupacional i reglada per a persones adultes de

Maó. (BOPIB núm. 12 de 3 d'octubre del 2003).

La Conselleria d'Educació i Cultura es va comprometre a

participar en el finançament del que és la seva competència, és

a dir, l'educació reglada.

Per altra part no tenim constància que hi hagi cap projecte

sobre el qual poder quantificar els recursos necessaris, quan el

protocol fa referència explícita al fet que les quatre institucions

implicades estudiaran, de forma conjunta, la fórmula de

finançament una vegada l'hagin analitzat.

Palma, 5 de desembre del 2003.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació

L)

A la pregunta RGE núm. 2389/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a accions

per combatre l'abandonament escolar. (BOPIB núm. 14 de 17

d'octubre del 2003).

S'aplicaran les instruccions de la Direcció General

d'Ordenació i Innovació Educativa quant a l'absentisme escolar.

Es posaran en marxa i s'augmentaran els programes

d'intervenció socioeducativa com a oferta de tractament

educatiu per a l'alumnat en situació de risc d'exclusió social i

educativa, amb edat de 14-16 anys i que presenta elevats índexs

d'absentisme i abandonament educatiu.

Es formarà el professorat mitjançant el desenvolupament de

cursos i de programes de formació en centres.

Es fomentarà el treball en xarxa dels distints sectors

implicats en l'àmbit socioeducatiu.

Es coordinaran les actuacions per prevenir i reduir

l'absentisme escolar des dels serveis educatius, socials i de

seguretat ciutadana, mitjançant l'acord de colAlaboració entre la

Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears

i l'Ajuntament de Palma.

Segons l'acord de colAlaboració amb la Conselleria de

Benestar Social, mitjançant el qual es treballa conjuntament en

l'atenció a menors amb mesures judicials i/o greu situació de

risc i/o conflicte socioeducatiu, on la Conselleria d'Educació i

Cultura aporta el personal docent als centres d'internament de

menors amb mesures judicials, es donarà suport als centres

educatius dels municipis i de les diferents zones de Palma on

s'implanta el Programa de prevenció i abordatge de les

situacions de conflicte juvenil en els municipis de les Illes

Balears.

Es colAlaborarà amb el Departament de Serveis Socials del

Consell Insular de Menorca per als casos de menors en edat

d'escolaritat obligatòria amb mesures jurídiques de protecció.

Palma, 19 de desembre del 2003.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

M)

A la pregunta RGE núm. 2628/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a ràtio

d'alumnes. (BOPIB núm. 15 de 24 d'octubre del 2003).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda

dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

N)

A la pregunta RGE núm. 2632/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a assessors

tècnics docents de la Conselleria d'Educació i Cultura.

(BOPIB núm. 15 de 24 d'octubre del 2003).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda

dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

O)

A la pregunta RGE núm. 2633/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a assessors

docents de la Conselleria d'Educació i Cultura. (BOPIB núm.

15 de 24 d'octubre del 2003).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda

dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

P)

A la pregunta RGE núm. 2793/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a Programa

FIOP. (BOPIB núm. 17 de 31 d'octubre del 2003).

Segons dades facilitades pel FIOPD, el nombre de persones

incloses dins el període 1998-2003 és el següent:

Mallorca: 264

Menorca: 53

Eivissa: 59

Marratxí, 30 de desembre del 2003.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

Q)

A la pregunta RGE núm. 2794/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relativa a persones amb

discapacitat amb plaça fixa. (BOPIB núm. 17 de 31 d'octubre

del 2003).

Segons dades facilitades pel FIOPD, el nombre de persones

amb discapacitat amb plaça fixa és de 24, la qual cosa suposa

un 0,87% sobre el total de la plantilla.

Marratxí, 30 de desembre del 2003.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

R)

A la pregunta RGE núm. 2928/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a centres

lucratius d'activitats subaquàtiques. (BOPIB núm. 18 de 7 de

novembre del 2003).

Mitjançant el Decret 34/1998, de 6 de març, es regulen els

centres lucratius d'activitats subaquàtiques a la comunitat

autònoma de les Illes Balears. La Conselleria d'Obres

Públiques, Habitatge i Transports, a l'empara d'aquest decret,
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té competències per atorgar llicències d'obertura de centres

lucratius d'activitats subaquàtiques. D'altra banda, l'article 7 del

Decret 34/1998 disposa que la Conselleria d'Educació, Cultura

i Esports, actualment dividida en Conselleria d'Educació i

Cultura i Conselleria de Presidència i Esports, havia d'establir

les homologacions i les convalidacions de conformitat amb les

titulacions establertes en la normativa vigent.

Atès que fins ara no s'ha desenvolupat aquesta disposició,

el Govern de les Illes Balears, conscient de la necessitat de

regular les activitats, condicions i titulacions, entre d'altres, dels

centres lucratius d'activitats subaquàtiques, ha creat una

comissió interdepartamental depenent de la Direcció General

d'Esports, que està treballant per donar coherència i suport

normatiu a aquesta activitat.

Palma, 16 de gener del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació

S)

A la pregunta RGE núm. 3079/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a guia

d'orientació educativa. (BOPIB núm. 18 de 7 de novembre del

2003).

Sempre que la petició de continuar editant la guia sigui feta

pels equips directius i orientadors dels centres d'ensenyament

secundari, aquesta es tornarà a reeditar. S'ha de fer notar que la

Conselleria d'Educació i Cultura no aporta cap dotació

econòmica i que les despeses d'aquesta edició les assumeixen

Sa Nostra i PIME Menorca.

Palma, 15 de desembre del 2003.

El conseller d'Educació i Cultura:

Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació

T)

A la pregunta RGE núm. 3200/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a dades

d'escolarització en primera opció del curs 2003-2004. (BOPIB

núm. 19 de 14 de novembre del 2003).

No disposam d'aquestes dades, ja que a l'imprès de

solAlicitud que es va utilitzar en el procés d'admissió no es feia

constar ni la comunitat autònoma ni el país de procedència dels

alumnes.

Ordre de Publicació

U)

A la pregunta RGE núm. 3201/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a dades

d'escolarització en segona opció del curs 2003-2004. (BOPIB

núm. 19 de 14 de novembre del 2003).

No disposam d'aquestes dades, ja que a l'imprès de

solAlicitud que es va utilitzar en el procés d'admissió no es feia

constar ni la comunitat autònoma ni el país de procedència dels

alumnes.

Ordre de Publicació

V)

A la pregunta RGE núm. 3202/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a dades

d'escolarització en tercera opció del curs 2003-2004. (BOPIB

núm. 19 de 14 de novembre del 2003).

No disposam d'aquestes dades, ja que a l'imprès de

solAlicitud que es va utilitzar en el procés d'admissió no es feia

constar ni la comunitat autònoma ni el país de procedència dels

alumnes.

Ordre de Publicació

X)

A la pregunta RGE núm. 3203/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Calvo i Sastre, relativa a dades

d'escolarització del curs 2003-2004 en centres no elegits.

(BOPIB núm. 19 de 14 de novembre del 2003).

No disposam d'aquestes dades, ja que a l'imprès de

solAlicitud que es va utilitzar en el procés d'admissió no es feia

constar ni la comunitat autònoma ni el país de procedència dels

alumnes.

S'adjunta l'imprès esmentat a la resposta, que queda

dipositat al Registre General de l'Oficialia Major a disposició

dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

Y)

A la pregunta RGE núm. 3315/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a

expropiacions de la variant de Manacor. (BOPIB núm. 20 de

21 de novembre del 2003).

Després del tràmit d'informació pública i de les actes

prèvies, es redacta el projecte d'expropiacions de les obres,

habilitant el crèdit necessari per dur-les a terme.

Actualment la variant de Manacor es troba en tràmit de

contestació d'alAlegacions.

Partint del pressupost inicial que figura en el projecte del

traçat i tenint en compte la Llei 6/1998, de 13 d'abril, de règim

del sòl i valoracions, el projecte d'expropiacions amb relació a

les valoracions es realitza d'acord amb el que indica la secció

quarta del capítol 3 del Reglament de la Llei d'expropiació

forçosa.

Palma, 16 de desembre del 2003.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

Ordre de Publicació

Z)

A la pregunta RGE núm. 3437/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a ajut foment

i modernització del comerç. (BOPIB núm. 21 de 28 de

novembre del 2003).
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El que aquesta pregunta considera una línia d'ajuda en

realitat és una de les finalitats que es pretenen aconseguir amb

el compliment de les diverses línies d'ajudes que configuren el

programa 763A.

Palma, 18 de desembre del 2003.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AA)

A la pregunta RGE núm. 4350/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a clausura

definitiva de l'hotel Bahía Park. (BOPIB núm. 22 de 5 de

desembre del 2003).

Us comunic que es va realitzar una inspecció el dia 15 de

setembre del 2003 i que, de la inspecció practicada, en resultà

que l'esmentat establiment es trobà tancat i sense clients.

Palma, 7 de gener del 2004.

El conseller de Turisme:

Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

AB)

A la pregunta RGE núm. 4408/03, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a

composició del Comitè d'avaluacions d'impacte ambiental.

(BOPIB núm. 23 de 12 de desembre del 2003).

La composició del Comitè d'avaluacions d'impacte

ambiental, segons la resolució del vicepresident a la Comissió

Balear de Medi Ambient de data 22 de juliol del 2003, és la

següent:

De la Conselleria de Medi Ambient:

- El cap de Servei d'Assessorament Ambiental.

- El cap de Servei Jurídic.

- El cap de secció de Qualitat Ambiental.

- El tècnic superior del Servei de Qualitat Ambiental que hagi

redactat l'informe tècnic del projecte o l'activitat.

- El tècnic superior del Servei Jurídic que hagi redactat

l'informe jurídic del  projecte o l'activitat.

- Dos tècnics de la Direcció de Qualitat ambiental i Litoral

nomenats pel seu titular.

- Un tècnic de la Direcció General de Biodiversitat designat pel

seu titular.

- Un tècnic de la Direcció General de Recursos Hídrics

designat pel seu titular.

- Un tècnic de la Direcció General de Caça, Protecció

d'Espècies i Educació Ambiental designat pel seu titular.

De la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i

Transports:

- Un tècnic de la Direcció General d'Ordenació del Territori

designat pel seu titular.

- Un tècnic de la Direcció General d'Obres Públiques i

Transports designat pel seu titular.

- Un tècnic de la Direcció General de Ports designat pel seu

titular.

D'altres conselleries:

- Un representant de la Conselleria de Turisme designat pel seu

titular.

- Un representant de la Conselleria d'Interior designat pel seu

titular.

- Un representant de la Conselleria d'Economia, Hisenda i

Innovació designat pel seu titular.

- Un representant de la Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia designat pel seu titular.

- Un representant de la Conselleria d'Agricultura i Pesca

designat pel seu titular.

- Un representant de la Conselleria de Salut i Consum designat

pel seu titular.

D'altres administracions i entitats:

- Un representant de l'Administració Territorial de l'Estat

designat pel delegat del Govern.

- Un representant de cada consell insular.

- Un representant de cada entitat per a la conservació de la

naturalesa declarada d'utilitat pública i radicada dins l'àmbit de

la CAIB.

- Un representant de les associacions d'agricultors designat pel

conseller d'Agricultura i Pesca.

- Un representant de l'ajuntament on s'ubiqui el projecte o

l'activitat.

- Un representant del promotor del projecte o l'activitat subjecte

a avaluació d'impacte ambiental.

Palma, 23 de gener del 2004.

El secretari general de la Conselleria de Medi Ambient:

Miquel M. Ramis d'Ayreflor i Catany.

Ordre de Publicació

AC)

A la pregunta RGE núm. 4510/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a cable

elèctric. (BOPIB núm. 23 de 12 de desembre del 2003).

El traçat es definirà quan es redactin els projectes tècnics

corresponents. El cable anirà tot el traçat de forma soterrada i

en la major part de la traça en zona de domini públic. Els

projectes tècnics definiran les condicions específiques i el

traçat específic del cable, sempre tenint en compte el menor

impacte mediambiental i de consum de territori. Les solucions

de les infraestructures energètiques aprovades són les que

menors repercussions tenen sobre el medi ambient, alhora que

solucionen el problema històric de subministrament energètic

als ciutadans de les Illes Balears.

Palma, 15 de gener del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AD)

A la pregunta RGE núm. 4511/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estació

transformadora. (BOPIB núm. 23 de 12 de desembre del

2003).

Al polígon de Son Bugadelles. D'entre les alternatives

possibles s'ha escollit la zona industrial del polígon de Son
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Bugadelles per ésser un punt pròxim a l'entrada del cable des

de Santa Ponça i per la possibilitat d'evacuació de l'energia

transportada pel cable a la xarxa d'alta tensió.

Palma, 15 de gener del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AE)

A la pregunta RGE núm. 4512/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a cable

elèctric entre Eivissa i Mallorca. (BOPIB núm. 23 de 12 de

desembre del 2003).

El punt concret es definirà quan es redacti el projecte

específic, sempre amb els criteris mediambientals i de

seguretat. El traçat serà soterrat i la major part anirà dins zones

de domini públic; per tant no hi haurà impacte visual i de

servitud de terrenys.

Palma, 15 de gener del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AF)

A la pregunta RGE núm. 4513/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estació

transformadora pel cable elèctric entre Eivissa i Mallorca.

(BOPIB núm. 23 de 12 de desembre del 2003).

Al polígon de Son Bugadelles. El cable d'arribada de la

península i el cable d'enllaç amb Eivissa comparteixen la

infraestructura de la traça, que es farà de forma soterrada.

Palma, 15 de gener del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AG)

A la pregunta RGE núm. 4514/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estació

transformadora pel cable elèctric a Mallorca. (BOPIB núm. 23

de 12 de desembre del 2003).

Aproximadament una parcelAla de 7.000 metres quadrats per

ubicar una nau de 1.600 metres quadrats, aproximadament.

Com es pot veure, l'ocupació de sòl de les infraestructures

proposades és mínima, en zones d'ús industrial. D'entre les

alternatives possibles s'ha seleccionat la tecnologia i la ubicació

més favorable des del punt de vista ambiental.

Palma, 15 de gener del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AH)

A la pregunta RGE núm. 4515/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estació

transformadora pel cable elèctric entre Eivissa i Mallorca.

(BOPIB núm. 23 de 12 de desembre del 2003).

Aproximadament una parcelAla de 3.000 metres quadrats per

ubicar una nau de 800 metres quadrats, aproximadament. La

selecció de terrenys s'ha duit a terme amb criteris d'ordenació

territorial, ja que s'aprofiten els emplaçaments energètics

existents, i amb les tecnologies d'enllaços elèctrics de baix

consum de territori.

Palma, 15 de gener del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AI)

A la pregunta RGE núm. 4516/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estudi

d'impacte ambiental de l'estació transformadora pel cable

elèctric. (BOPIB núm. 23 de 12 de desembre del 2003).

La infraestructura elèctrica de l'enllaç elèctric entre la

península i Mallorca serà mitjançant un cable d'anada i retorn

amb corrent contínua de 300 Mw de potència i les

corresponents estacions de conversió a cada extrem del cable.

L'estació de conversió a l'illa de Mallorca se situarà al polígon

de Son Bugadelles, dins una nau de 1.600 metres quadrats. Els

corresponents estudis d'impacte ambiental detallats es

realitzaran en el moment de realitzar els projectes específics,

per l'equip redactor del projecte.

El que sí s'ha realitzat per l'estudi de les propostes és un

estudi previ on es destaca el baix impacte ambiental de les

infraestructures energètiques proposades, definint-se com

infraestructures blanes de baix impacte ambiental, ja que els

enllaços elèctrics seran soterrats als trams terrestres i les

estacions de conversió pràcticament no suposen consum de

territori.

Palma, 15 de gener del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AJ)

A la pregunta RGE núm. 4517/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a estudi

d'impacte ambiental de l'estació transformadora pel cable

elèctric. (BOPIB núm. 23 de 12 de desembre del 2003).

La infraestructura elèctrica de l'enllaç elèctric Mallorca-

Eivissa serà mitjançant un cable d'anada i retorn amb corrent

contínua de 100 Mw de potència i les corresponents estacions

de conversió a cada extrem del cable. L'estació de conversió a

l'illa de Mallorca se situarà al polígon de Son Bugadelles dins

la nau que es construirà per a les estacions de conversió, i

ocuparà 800 metres quadrats. l'estació de conversió d'Eivissa se

situarà a la vora de la central d'Eivissa dins una nau de 800

metres quadrats.
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Els corresponents estudis d'impacte ambiental detallats es

realitzaran en el moment de realitzar els projectes específics

per l'equip redactor del projecte.

El que sí s'ha realitzat per a l'estudi de les propostes és un

estudi previ on es destaca el baix impacte ambiental de les

infraestructures energètiques proposades, definint-se com a

infraestructures blanes de baix impacte ambiental, ja que els

enllaços elèctrics seran soterrats als trams terrestres i les

estacions de conversió pràcticament no suposen consum de

territori.

La planificació de les infraestructures energètiques

realitzada entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i el

MINECO s'ha realitzat adoptant les solucions de més baix

impacte ambiental d'entre les alternatives elegibles, apostant

pels enllaços elèctrics com a garantia de seguretat en el

subministrament elèctric i la introducció de gas natural com a

combustible més eficient i més net.

Podem destacar que les solucions proposades, tant el

gasoducte com els enllaços elèctrics, aniran soterrades per

zones de domini públic, que no es construiran infraestructures

energètiques a la costa i que el consum territorial és mínim.

Això demostra la sensibilització de la comunitat autònoma

de les Illes Balears en matèria de política mediambiental,

contribuint a la conservació, protecció i millora de la qualitat

del medi ambient del nostre territori.

Palma, 15 de gener del 2004.

El conseller de Comerç, Indústria i Energia:

Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació

AK)

A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel

Gascon i Mir, RGE núm. 3294/03, 3295/03 i 3296/03,

relatives a consultes i/o intervencions dels hospitals de Can

Misses, Verge del Toro i Son Dureta; 4451/03, 4452/03,

4453/03, 4454/03, 4455/03, 4456/03, 4457/03, 4458/03,

4459/03 i 4460/03, relatives a llista d'espera als hospitals Son

Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del  Toro;

RGE núm. 4461/03, 4462/03, 4463/03, 4464/03 i  4465/03,

relatives a llista d'espera diagnòstica als hospitals Son Dureta,

Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; 4466/03,

4467/03, 4468/03, 4469/03, 4470/03, 4471/03, 4472/03,

4473/03, 4474/03 i 4475/03, relatives a llista d'espera

quirúrgica als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor,

Can Misses i Verge del Toro; RGE núm. 4480/03, relativa a

consulta psiquiatria; 4481/03, 4482/03, 4483/03, 4484/03 i

4485/03, relatives a intervencions als hospitals de Son Dureta,

Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm.

4489/03, 4490/03, 4491/03, 4492/03 i 4493/03, relatives a

intervencions en jornada extraordinària als hospitals de Son

Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro;

RGE núm. 4497/03, 4498/03, 4499/03, 4500/03 i 4501/03,

relatives a llista d'espera als hospitals de Son Dureta, Son

Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm.

4502/03, 4503/03 4504/03, 4505/03 i 4506/03, relatives a

exclusions de llista d'espera als  hospitals de Son Dureta, Son

Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm.

4508/03, relativa a llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de

Son Llàtzer; RGE núm. 4509/03, relativa a malalts en llista

d'espera a l'Hospital de Manacor; RGE núm. 4573/03,

4574/03, 4575/03, 4576/03 i 4577/03, relatives a intervencions

als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses

i Verge del Toro; RGE núm. 4581/03, 4582/03, 4583/03,

4584/03 i 4585/03, relatives a intervencions en jornada

extraordinària als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer,

Manacor, Can Misses i Verge del Toro; 4589/03, 4590/03,

4591/03, 4592/03, 4593/03, 4594/03, 4595/03, 4596/03,

4597/03, 4598/03, 4599/03, 4600/03, 4601/03, 4602/03 i

4603/03, relatives a llista d'espera als hospitals de Son Dureta,

Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm.

4604/03, 4605/03, 4606/03, 4607/03 i 4608/03, relatives a

llista d'espera diagnòstica als hospitals de Son Dureta, Son

Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm.

4609/03 i 4610/03, relatives a llista d'espera quirúrgica a

l'Hospital de Can Misses; RGE núm. 4614/03, relativa a

consulta psiquiatria; RGE núm. 4616/03, 4617/03, 4618/03,

4619/03 i 4620/03, relatives a intervencions als hospitals de

Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del

Toro; RGE núm. 4624/03, 4625/03, 4626/03, 4627/03 i

4628/03, relatives a intervencions en jornada extraordinària

als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses

i Verge del Toro; RGE núm. 4632/03, 4633/03, 4634/03,

4635/03 i 4636/03, relatives a llista d'espera als hospitals de

Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del

Toro; RGE núm. 4637/03, 4638/03, 4639/03, 4640/03 i

4641/03, relatives a exclusions de llista d'espera als hospitals

de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del

Toro. (BOPIB núm. 20 de 21 de novembre del 2003, núm. 23

de 12 de desembre del 2003 i núm. 24 de 19 de desembre del

2003).

Les dades solAlicitades figuren en el quadre de

comandaments, serveis generals, novembre 2003, que s'adjunta.

Palma, 21 de gener del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

El quadre adjunt esmentat a la resposta queda dipositat al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

AL)

A la pregunta RGE núm. 4644/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a ajuts per a la

rehabilitació d'edificis catalogats. (BOPIB núm. 24 de 19 de

desembre del 2003).

1. Aquesta conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i

Transports gestiona les ajudes establertes en el Decret 71/1994,

de 26 de maig, modificat pel 100/1994, de 22 de novembre, per

a la restauració i rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

Fins a la data s'han solAlicitat 213 ajudes per a la

rehabilitació del patrimoni arquitectònic i s'han iniciat 213

expedients; d'aquests, se n'han qualificat provisionalment 142,

denegat 24, anulAlat 9 i estan pendents d'executar les obres per

diverses circumstàncies 38.
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2. Sí, ja que el patrimoni arquitectònic de les Illes Balears és

molt important, tant en edificis com en valor arquitectònic, i

encara fa falta rehabilitar molt d'aquests edificis. En aquests

moments hi ha 38 solAlicituds pendents de tramitar.

3. Aquest any la previsió de recursos en el pressupost ascendeix

a la quantitat de 2.860.693,80 euros, un 23% superior a l'any

2003, en què es destinaren 2.215.063 euros.

Palma, 16 de gener del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 290/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller

d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

28 de gener del 2004, conformement amb l'establert a l'article

175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit  l'escrit de

referència, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr.

Conseller d'Educació i Cultura, davant la Comissió  de Cultura,

Educació i Esports, per tal d'informar sobre les properes

mesures del Govern en l'ensenyament de llengua.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de gener del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3120/03. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

28 de gener del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 78/04,

presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

mitjançant el qual es retira la interpelAlació de referència,

relativa a política de protecció d'espais naturals del Govern de

les Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 19, de 14 de

novembre del 2003.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de gener del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2571/03. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

28 de gener del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 85/04,

presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual es

retira la proposició no de llei de referència, relativa a condemna

de les actuacions violentes de Costitx, publicada al BOPIB

núm. 15, de 24 d'octubre del 2003.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de gener del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

SolAlicitud de creació d'una comissió no permanent

d'investigació per tal de determinar les possibles irregularitats

derivades de la decisió del Govern de les Illes Balears en

relació amb el trasllat de l'hospital de referència de les Illes

Balears a la finca Son Espases (RGE núm. 100/04). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

28 de gener del 2004, conformement amb l'article 51 del

Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.

100/04, presentat pels grups parlamentaris PSM-Entesa

Nacionalista i Esquerra Unida i Els Verds, mitjançant el qual

se solAlicita la creació d'una comissió no permanent

d'investigació sobre el tema de referència. Així mateix, acordà

d'incloure aquest assumpte en l'ordre del dia d'una propera

sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 28 de gener del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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