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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 3 de març del 2004, debaté

conjuntament les Preguntes RGE núm. 391/04, 392/04, 393/04

i 394/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup

Parlamentari Socialista, relatives a construcció, patologies que

hi haurà, quiròfan i horari d'obertura de l'Hospital de

Formentera, respectivament. (BOPIB núm. 28 de 6 de febrer

del 2004).

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 23 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 3 de març del 2004, debaté

conjuntament les Preguntes RGE núm. 508/04 i 509/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relatives a operacions

suspeses a Son Dureta. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del

2004).

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 23 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 3 de març del 2004, debaté

conjuntament les Preguntes RGE núm. 510/04, 511/04 i

512/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià,

del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relatives a

pacients per habitació, quarta planta i obertura de la quarta

planta de Son Llàtzer, respectivament. (BOPIB núm. 29 de 13

de febrer del 2004).

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 23 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 3 de març del 2004, debaté

conjuntament les Preguntes RGE núm. 513/04 i 514/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relatives a malalts

enviats a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del

2004).

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 23 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 3 de març del 2004, debaté la

Pregunta RGE núm. 515/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana

Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a obres de Son Dureta. (BOPIB núm. 29

de 13 de febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 23 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de març del 2004, debaté

la Pregunta RGE núm. 385/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ensenyament infantil de 0 a 3 anys.

(BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 23 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

G)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de març del 2004, debaté

la Pregunta RGE núm. 414/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a suport a alumnes sords de l'illa de

Menorca.  (BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 23 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de març del 2004, debaté

la Pregunta RGE núm. 415/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a atenció primerenca a Menorca.

(BOPIB núm. 28 de 6 de febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 23 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de març del 2004, rebutjà

la Proposició no de llei RGE núm. 4650/03, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a unitat de la

llengua catalana. (BOPIB núm. 24 de 19 de desembre del

2003).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 23 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de març del 2004, rebutjà

la Proposició no de llei RGE núm. 566/04, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a hores lectives

en les àrees de música i plàstica. (BOPIB núm. 29 de 13 de

febrer del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 23 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

3469/03, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer del 2004, procedí a

dictaminar el projecte de llei de referència, de la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears, publicat al BOPIB núm. 22, de 5

de desembre del 2003.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 23 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 224/04 i 271/04.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de març del 2004, es

donà per assabentada de l'escrit RGE núm. 1268/04, presentat

per la diputada Hble. Sra. Aina Calvo i Sastre, del Grup

Parlamentari Socialista, mitjançant el qual retira les dues

preguntes de referència, relatives a construcció de l'Escoleta

d'Educació Infantil a Petra i a mesures d'elecció de llengua,

respectivament, i publicades al BOPIB núm. 27, de 30 de gener

d'enguany.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 23 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1582/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a política d'imatge en els mercats turístics. (Mesa de

24 de març del 2004).

Palma, a 24 de març 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 la política d'imatge en els mercats turístics.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les

Illes Balears sobre la política del Govern de les Illes Balears en

relació amb la imatge en els mercats turístics.

Palma, a 18 de març del 2004.

El portaveu suplent:

Francesc Quetglas i Rosanes.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1510/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 524/04,

relativa a televisió autonòmica. (Mesa de 24 de març del

2004).

Palma, a 24 de març 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista presenta, subsegüent a la InterpelAlació

RGE núm. 524/04, relativa a televisió autonòmica, la moció

següent:

1. El Parlament de les Illes Balears reprova el Director i la

subdirectora del Centre Territorial de TVE a les Illes Balears

per la contínua manipulació i censura dels informatius.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció

General de RTVE a nomenar una nova direcció amb criteris de

professionalitat, independència i trajectòria democràtica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a nomenar una direcció de la televisió autonòmica

amb criteris de professionalitat, independència i trajectòria

democràtica.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a què la televisió autonòmica emeti en llengua

catalana.

5. El Parlament de les Illes Balears constituirà una ponència

parlamentària per redactar una nova llei de regulació de la

Ràdio i Televisió de les Illes Balears.

Palma, a 17 de març del 2004.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1524/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a partida pressupostària per a noves inversions

en torrents i depuradores. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1560/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a retirada de pins de Son Ferriol. (Mesa de 24

de març del 2004).

RGE núm. 1561/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a solar per als pins retirats. (Mesa de 24 de

març del 2004).

RGE núm. 1562/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a raons del cessament del gerent de l'IBANAT.

(Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1563/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a actuacions contra sinistralitat de bicicletes.

(Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1564/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a compensació econòmica per als propietaris
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dels espais naturals a zones humides. (Mesa de 24 de març del

2004).

RGE núm. 1565/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a compensació econòmica per als propietaris

del PN de ses Salines d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 24 de

març del 2004).

RGE núm. 1566/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a decret de compensació econòmica per als

propietaris de Mondragó. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1567/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a pressupost per al consorci amb Fundació

Natura Parc. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1568/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a actuacions previstes del Servei d'Espècies.

(Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1569/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida

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

Verds, relativa a projectes d'actuació del conveni de litoral.

(Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1593/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a Son Dureta. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1594/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1595/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 24 de març

del 2004).

RGE núm. 1596/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'hospital de Can Misses. (Mesa de 24 de març

del 2004).

RGE núm. 1597/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 24 de març

del 2004).

RGE núm. 1598/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 24 de

març del 2004).

RGE núm. 1599/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 24 de

març del 2004).

RGE núm. 1600/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa

de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1601/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa

de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1602/04, 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 24 de març del 2004).

RGE núm. 1603/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a en jornada extraordinària l'hospital de Can

Misses. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1604/04, 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 24 de març del 2004).

RGE núm. 1605/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 24 de

març del 2004).

RGE núm. 1606/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 24 de

març del 2004).

RGE núm. 1607/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Son Dureta. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1608/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1609/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 24 de març del

2004).

RGE núm. 1610/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'hospital de Can Misses. (Mesa de 24 de març del

2004).

RGE núm. 1611/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a l'hospital Verge del Toro. (Mesa de 24 de març del

2004).

RGE núm. 1612/04, 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 24 de març del

2004).

RGE núm. 1613/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
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de llista d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 24 de març del

2004).

RGE núm. 1614/04, 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 24 de

març del 2004).

RGE núm. 1615/04, 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 24 de

març del 2004).

RGE núm. 1616/04, 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 24 de

març del 2004).

RGE núm. 1617/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions i consulta fora d'horari laboral. (Mesa de 24 de

març del 2004).

RGE núm. 1618/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

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

intervencions fora d'horari laboral normal. (Mesa de 24 de

març del 2004).

RGE núm. 1619/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes

i/o intervencions de Son Dureta. (Mesa de 24 de març del

2004).

RGE núm. 1620/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

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

intervencions fora de centre. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1621/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1622/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1623/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1624/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1625/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1626/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1627/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1628/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1629/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1630/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1631/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 24 de març del

2004).

RGE núm. 1632/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 24 de març del

2004).

RGE núm. 1633/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 24 de març del

2004).

RGE núm. 1634/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 24 de març del

2004).

RGE núm. 1635/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 24 de març del

2004).

RGE núm. 1636/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa

farmacèutica. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1639/04, de l'Hble. Sra. Diputada María José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

cost econòmic dels actes de la Diada oficial de la comunitat de

les Illes Balears a Eivissa i Formentera. (Mesa de 24 de març

del 2004).

RGE núm. 1640/04, de l'Hble. Sra. Diputada María José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

cost econòmic dels actes de la Diada oficial de la comunitat de

les Illes Balears a Menorca. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1641/04, de l'Hble. Sra. Diputada María José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

cost econòmic dels actes de la Diada oficial de la comunitat de

les Illes Balears a Mallorca. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1642/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom

i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte

amb la sanitat privada. (Mesa de 24 de març del 2004).
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Palma, a 24 de març 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 escrita.

Quina partida pressupostària del 2004 té prevista la

Conselleria de Medi Ambient per a la realització de les noves

inversions en torrents i depuradores?

Palma, a 18 de març del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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 escrita.

Quan seran retirats els arbres caiguts al temporal de

novembre del 2001 que estan emmagatzemats a Son Ferriol?

Palma, a 19 de març del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin solar s'ha llogat per part de la Conselleria de Medi

Ambient per depositar-hi els pins retirats dels boscos, que es

calculen entre 80.000 i 10.000?

Palma, a 19 de març del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quines raons ha estat cessat el gerent de l'Institut Balear

de la Natura, nomenat a començament de la legislatura actual,

i ha estat nomenat al seu lloc el Sr. Miquel Sintes?

Palma, a 19 de març del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions té previstes el Govern de les Illes

Balears, en particular la Conselleria d'Obres Pübliques, per tal

d'evitar accidents en les activitats de ciclisme o cicloturisme, a

causa del nombre tan elevat d'accidents que es produeixen a les

carreteres de les Illes Balears?

Palma, a 19 de març del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst el Govern de les Illes Balears aprovar un decret

de compensació econòmica per als propietaris de terrenys dels

espais naturals protegits de s'Albufereta, s'Albufera de

Mallorca, d'Albufera des Grau a Menorca i els monuments

naturals de ses Ufanes i del Torrent de Pareis?

Palma, a 19 de març del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst el Govern de les Illes Balears aprovar el decret

de compensació econòmica per als propietaris de terrenys de

dins el Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera?

Quina serà la quantitat per quarterada?

Palma, a 19 de març del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan estarà finalitzat el decret de compensació econòmica

per als propietaris de terrenys de dins el Parc Natural de

Mondragó, que permetrà donar 300 euros per quarterada i any

als 600 propietaris inclosos dins la zona protegida?

Palma, a 19 de març del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quin pressupost disposarà el consorci per a la

recuperació de la fauna de les Illes Balears, signat entre la

Conselleria de Medi Ambient i la Fundació Natura Parc?

Palma, a 19 de març del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el pla de feina i quines són les actuacions previstes

del Servei d'Espècies de la Conselleria de Medi Ambient al

llarg del 2004?

Palma, a 19 de març del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els projectes d'actuacions que es duran a terme al

litoral de les Illes Balears a través del conveni de colAlaboració

entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Medi

Ambient?

Palma, a 19 de març del 2004.

La diputada:

Margalida Rosselló i Pons.

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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de

menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a

l'hospital de Son Dureta, referit al mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de

menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a

l'hospital de Son Llàtzer, referit al mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de

menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a

l'Hospital de Manacor, referit al mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de

menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a

l'hospital de Can Misses, referit al mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de

menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a

l'hospital de Verge del Toro, referit al mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de

menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres

concertats de Menorca durant el mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de

menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres

concertats d'Eivissa durant el mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de

3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'hospital de Son

Dureta, referit al mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de

3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'hospital de Son

Llàtzer, referit al mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de

3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de

Manacor, referit al mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de

3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'hospital de Can

Misses, referit al mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de

3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'hospital Verge

del Toro, referit al mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de

3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres

concertats de Menorca el mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

extraordinària", per especialitats i temps d'espera de menys de

3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres

concertats d'Eivissa el mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica

per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a

6 mesos i de més de 6 mesos a l'hospital de Son Dureta, referit

al mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica

per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a

6 mesos i de més de 6 mesos a l'hospital de Son Llàtzer, referit

al mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica

per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a

6 mesos i de més de 6 mesos a l'Hospital de Manacor, referit al

mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.
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Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica

per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a

6 mesos i de més de 6 mesos a l'hospital de Can Misses, referit

al mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica

per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, de 3 a

6 mesos i de més de 6 mesos a l'hospital de Verge del Toro,

referit al mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Son

Dureta el mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Son

Llàtzer el mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a

l'Hospital de Manacor el mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica

per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Can

Misses el mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

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 el mes de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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 ha estat el cost de les consultes i de les intervencions

realitzades pel personal de l'hospital Verge del Toro, al mateix

centre fora de l'horari laboral, "peonades", distribuït per serveis

clínics durant el mes de febrer del 2004?

Palma, a 18 de març del 2004.

El diputat:



986 BOPIB núm. 35 -  26 de març del 2004

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.

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

intervencions, realitzades pel personal de l'hospital de Can

Misses fora de l'horari laboral ("peonades"), durant el mes de

febrer del 2004, distribuït per serveis?

Palma, a 18 de març 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 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, "peonades", durant el mes de

febrer del 2004, distribuït per serveis?

Palma, a 18 de març 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 va ser el cost per la realització de les consultes i per

intervencions, realitzades pel personal de l'hospital Verge del

Toro fora del centre, "peonades" (CS Canal Salat, Centre de

Medicina Avançada i Clínica Menorca), durant el mes de febrer

del 2004, distribuït per serveis?

Palma, a 18 de març 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.

Llista d'espera quirúrgica a l'hospital de Son Dureta, de 0 a

3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per especialitats,

a 29 de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Llista d'espera quirúrgica a l'hospital de Son Llàtzer, de 0

a 3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per

especialitats, a 29 de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Llista d'espera quirúrgica a l'Hospital de Manacor, de 0 a 3

mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per especialitats, a

29 de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Llista d'espera quirúrgica a l'hospital Verge del Toro, de 0

a 3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per

especialitats, a 29 de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llista d'espera quirúrgica a l'hospital de Can Misses, de 0

a 3 mesos, de 3 a 6 mesos i de més de 6 mesos, per

especialitats, a 29 de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a Son

Dureta, per especialitats i temps d'espera, referit a 29 de febrer

del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a Son

Llàtzer, per especialitats i temps d'espera, referit a 29 de febrer

del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a

l'Hospital de Manacor, per especialitats i temps d'espera, referit

a 29 de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a l'hospital

Verge del Toro, per especialitats i temps d'espera, referit a 29

de febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a l'hospital

de Can Misses, per especialitats i temps d'espera, referit a 29 de

febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM a l'hospital Verge del

Toro, amb indicació de l'espera màxima, referits a 29 de febrer

del 2004.

Palma, a 18 de març del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital de

Manacor, amb indicació de l'espera màxima, referits a 29 de

febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoidal, mamografia i RNM a l'hospital de Son

Llàtzer, amb indicació de l'espera màxima, referits a 29 de

febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoidal, mamografia i RNM a l'Hospital de Son

Dureta, amb indicació de l'espera màxima, referits a 29 de

febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Malalts en llista d'espera per la realització d'ecografia,

TAC, Tac helicoidal, mamografia i RNM a l'Hospital de Can

Misses, amb indicació de l'espera màxima, referits a 29 de

febrer del 2004.

Palma, a 18 de març 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.

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospital de l'Ib-salut

i de Medicina Primària de cada illa, referida a 29 de febrer del

2004.

Palma, a 18 de març 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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost econòmic de cada un dels actes

realitzats a Eivissa i Formentera, participats o organitzats pel

Govern de les Illes Balears, per celebrar la Diada oficial de la

comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 18 de març del 2004.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost econòmic de cada un dels actes

realitzats a Menorca, participats o organitzats pel Govern de les

Illes Balears, per celebrar la Diada oficial de la comunitat

autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 18 de març del 2004.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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

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 econòmic de cada un dels actes

realitzats a Mallorca, participats o organitzats pel Govern de les

Illes Balears, per celebrar la Diada oficial de la comunitat

autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 18 de març del 2004.

La diputada:

Maria José Camps i Orfila.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A dia d'avui, quines són les retribucions del director-gerent

del Servei de Salut de les Illes Balears? I del personal d'alta

direcció contractat pel mateix ib-salut?

Palma, a 18 de març del 2004.

La diputada:

Aina Salom i Soler.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1509/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a revista escolar del CP Melcior

Rosselló Simonet. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1688/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a motius de la supressió de l'editorial d'una revista

escolar. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1697/04, de l'Hble. Sra. Diputada María José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

condicionament dels camins rurals. (Mesa de 24 de març del

2004).

RGE núm. 1698/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M

Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

mesures o campanyes d'educació ambiental. (Mesa de 24 de

març del 2004).

RGE núm. 1699/04, de l'Hble. Sra. Diputada Francina

Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a ajuts per palAliar els danys de la calabruixada a Consell.

(Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1700/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses

i imposts derivats de l'escriptura pública de compra-venda de

Costa Nord. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1705/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i

Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació

relativa a la provisionalitat de l'obra del tren de Manacor.

(Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1706/04, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina

i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

valoració dels serveis d'informació juvenil. (Mesa de 24 de

març del 2004).

RGE núm. 1707/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria A.

López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou

hospital de Menorca. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1708/04, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora dels

aturats de llarga durada. (Mesa de 24 de març del 2004).

RGE núm. 1709/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina

Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a fira de formació professional a Eivissa. (Mesa de 24 de març

del 2004).

RGE núm. 1710/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche

Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

celebració a Mallorca de l'eliminatòria de la Copa Davis de

tennis. (Mesa de 24 de març del 2004).

Palma, a 24 de març 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 Ple.

Per quin motiu la Direcció General d'Ordenació i Innovació

va publicar un article a la Revista Escolar del CP Melcior

Rosselló Simonet en substitució de l'editorial elaborada pels

responsables de la revista?

Palma, a 17 de març del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Per quin motiu el Centre d'Edició de la Conselleria

d'Educació i Cultura va decidir suprimir l'editorial i substituir-

la per un article de la directora general d'Ordenació i Innovació,

quan va imprimir la revista Escola Nostra, del colAlegi públic

Melcior Rosselló i Simonet, de Santa Maria del Camí?

Palma, a 23 de març del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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 Ple.

Quan preveu la Conselleria d'Agricultura i Pesca aprovar

una convocatòria pública per al condicionament dels camins

rurals de les nostres illes?

Palma, a 24 de març del 2004.

La diputada:

M José Camps i Orfila.

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 Ple.

Quines mesures o campanyes d'educació ambiental

adreçades als empresaris durà a terme la Conselleria de Medi

Ambient?

Palma, a 24 de març del 2004.

La diputada:

Joana M Seguí i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A què respon el canvi de la voluntat política del Govern de

les Illes Balears envers els ajuts necessaris per palAliar els danys

que va provocar la intensa calabruixada de setembre al

municipi de Consell?

Palma, a 24 de març del 2004.

La diputada:

Francina Armengol i Socias.

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 quantitat econòmica ha pagat DIVERSITAT 21 SA,

en concepte de despeses i imposts derivats de l'escriptura

pública de compra-venda del 29 de desembre del 2003, relativa

a Costa Nord, i que foren assumits per DIVERSITAT 21 SA,

mitjançant la clàusula vuitena de l'escriptura pública

esmentada?

Palma, a 24 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

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 oral davant Ple.

En relació amb el tren de Manacor, existeix constància que

els antics responsables polítics de Serveis Ferroviaris de

Mallorca informessin a l'opinió pública o als actuals

responsables que s'obria al servei una obra provisional?

Palma, a 24 de març del 2004.

El diputat:

Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa la Conselleria de Presidència i Esports

dels Serveis d'Informació Juvenil (INFOJOVE) a les Illes

Balears?

Palma, a 24 de març del 2004.

El diputat:

Francesc Molina i Fresneda.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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En quina situació es troba la construcció del nou hospital de

Menorca?

Palma, a 24 de març del 2004.

La diputada:

Maria A. López i Oleo.

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 mesures actives adoptarà la Conselleria de Treball

i Formació per millorar la situació dels aturats de llarga

durada?

Palma, a 24 de març del 2004.

El diputat:

Jaume Tadeo i Florit.

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.

Quina valoració es fa des de la Conselleria d'Educació i

Cultura de la darrera Fira de Formació Professional celebrada

a Eivissa de l'11 al 13 de març?

Palma, a 24 de març 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins efectes creu la conselleria de Presidència i Esports

que pot tenir la celebració a Mallorca de l'eliminatòria de la

Copa Davis de tennis entre Espanya i Holanda?

Palma, a 24 de març del 2004.

El diputat:

Eduardo Puche i Castillejo.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1644/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a revisió del finançament de les Illes

Balears i equilibri de la balança fiscal. (Mesa de 24 de març

del 2004).

Palma, a 24 de març 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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició

no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

La Llei Orgànica 7/2001 i la Llei Orgànica 21/2001,

ambdues de 27 de desembre del 2001 estableixen les bases del

nou sistema de finançament de les comunitats autònomes. A

més d’incorporar al sistema la participació en nous imposts

estatals i d’incrementar la capacitat normativa, el nou sistema

va evolucionar cap una major distribució dels recursos en

funció dels criteris de població. Aquest fet beneficia les Illes

Balears per quan som la comunitat autònoma que ha tengut un

major increment demogràfic. Per desgràcia, els beneficis que

s’havien de derivar de l’assignació de recursos en funció dels

habitants, es retallaren considerablement amb la creació del

Fons de Suficiència Financera, la funció del qual, a la pràctica,

era evitar que algunes comunitats, com les Illes Balears, o

Madrid, gaudissin d’un major increment dels seus ingressos.

Així, l’any 2003 les Illes Balears aportaren 173,5 milions

d’euros al Fons de Suficiència i el 2004 aportaren 182,85

milions d’euros. És a dir, que la suposada millora que havíem

d’obtenir per l’evolució dels criteris de finançament cap a un

finançament per càpita quedaren retallats pel polèmic Fons de

Suficiència.

Sens dubte aquesta mesura suposa una discriminació cap els

ciutadans de Balears que reben menys finançament per càpita

que totes les demés comunitats autònomes, excepte Madrid, la

qual té altres compensacions derivades de la capitalitat de

l’Estat. La mesura és doblement injusta per quan, no sols no

contempla el fort creixement demogràfic de les Illes Balears,

sinó que tampoc accepta que les Illes Balears tenen el major

component de població flotant, treballadors de temporada,

segons residents i turistes, que demanden uns serveis públics

per als quals el sistema no contempla cap compensació.

El dèficit històric d’inversions públiques en infraestructures

i equipaments s’ha accentuat per l’increment demogràfic. Els

traspassos de competències en educació i en sanitat no

contemplaren les de necessitats de nova inversió que tenim les

Illes Balears. Pel que fa a les necessitats educatives hem de

tenir en compte el fort increment de la població escolar,

agreujat per la necessitat de professorat de suport que ajudi a

la integració dels fills d’immigrants. Quant a sanitat, dos anys

després dels traspassos, el sistema ja és deficitari, sense

comptar amb la urgent necessitat de construir un nou hospital
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de referència a Palma, ni la dotació humana i material de la

resta d’hospitals en construcció. Aquesta contingència està

prevista a la Llei Orgànica 7/2001 que a l’article 15.2 estableix:

“Quan una comunitat autònoma, fent ús dels recursos

financers que regulen els articles 11 i 13 d’aquesta llei

orgànica, no arribés a cobrir el nivell mínim de prestació del

conjunt dels serveis públics fonamentals que hagi assumit,

s’estableix, a través dels pressuposts generals de l’Estat, amb

l’estudi previ corresponent i amb especificació de la seva

destinació, una assignació complementària la finalitat de la

qual és garantir el nivell de prestació en els termes que

assenyala l’article 158.1 de la Constitució”.

D’altra banda no hem d’oblidar que les Illes Balears són la

comunitat que aporta més recursos, relativament, a les arques

estatals, mentre que, sistemàticament, les Illes Balears som la

comunitat que ha rebut menys inversió estatal per càpita. El

resultat d’aquestes variables: major aportació per càpita, menor

finançament per càpita, menor inversió anual estatal per càpita,

dóna la major balança fiscal negativa. Recentment, un estudi de

FUNCAS sobre les balances fiscals de les comunitats

autònomes ha calculat la balança fiscal de Balears de l’any

2002 en 3.092,8 milions d’euros. Això suposa una aportació de

3.264 euros per cada habitant de Balears. La magnitud

d’aquestes dades suposa que aportaríem a l’Estat prop del 20%

del nostre producte interior brut. Cap regió europea aporta més

del 5% del seu PIB al seu estat. Aquest fet significa que les

Illes Balears patim una forta descapitalització expressada en un

gran dèficit d’infraestructures, equipaments i serveis públics.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a tramitar un projecte de llei de modificació del sistema

de finançament de les comunitats autònomes que estableixi un

sistema igualitari basat en el finançament per càpita que elimini

l’aportació de les Illes Balears al Fons de Suficiència Financera

de les comunitats autònomes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat i el Govern de les Illes Balears a negociar la revisió del

finançament de les Illes Balears per garantir el nivell mínim de

serveis públics fonamentals com la sanitat i l’educació, tal i

com preveu la Llei Orgànica 7/2001, de 27 de desembre, de

modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de finançament de les

comunitats autònomes (LOFCA).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a prendre les mesures que permetin equilibrar la balança

fiscal de Balears via aprovació del Règim Especial.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat perquè el nou sistema de finançament de les comunitats

autònomes es basi en el traspàs de l’Agència Tributària a les

comunitats autònomes i l’establiment del sistema de concert

econòmic.

Palma, a 22 de març del 2004.

El portaveu:

Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la pregunta RGE núm. 172/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat pressupostari.

(BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).

Capítol 1, despeses de personal: crèdit inicial,

19.433.059,27; modificacions de crèdit, 2.590.775,56; crèdit

definitiu, 22.023.834,83; obligacions, 22.076.944,73.

Capítol 2, despeses corrents de béns i serveis: crèdit inicial,

8.924.086,16; modificacions de crèdit, 102.084,69; crèdit

definitiu, 9.026.170,85; obligacions, 8.982.795,90.

Capítol 6, inversions reals: crèdit inicial, 728.282,43;

modificacions de crèdit, 227.955,74; crèdit definitiu,

956.238,17; obligacions, 658.935,99.

Capítol 8, actius financers: crèdit inicial, 12.501,05;

modificacions de crèdit, -12.501,05.

Capítol 51, àrea de salut de Verge del Toro: crèdit inicial,

29.097.928,94; modificacions de crèdit, 2.908.314,94; crèdit

definitiu, 32.006.243,85; obligacions, 31.718.676,62.

Palma, 12 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 200/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a construcció de centres

de salut. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).

1. Centres de salut i unitats sanitàries que estan en construcció:

-Centre de salut de Sóller; data d'inici de les obres, abril del

2002.

- Centre de salut de Sineu; data d'inici de les obres, octubre

del 2001.

- Centre sanitari de Consell; data d'inici de les obres, juliol

del 2002.

- Centre sanitari de Palmanyola; data d'inici de les obres,

desembre del 2002.

- Centre sanitari d'Es Mercadal; data d'inici de les obres,

agost del 2002; aturades el setembre del 2002 i reiniciades el

mes de gener del 2003.

2. Centres pendents de sortida a concurs:

- Centre sanitari d'Es Migjorn, amb conveni de finançament

per part de la CAIB des del desembre del 2001.

- Centre de salut de Sant Agustí, Palma.

- Centre de salut de Dalt Vila, Eivissa.

- Centre de salut de Canal Salat, ampliació amb un centre

assistencial especialitzat.

- Centre assistencial especialitzat de Formentera.

Palma, 12 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

C)
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A la pregunta RGE núm. 204/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat pressupostari.

(BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).

La Fundació és una entitat jurídicament independent,

l'activitat de la qual es desenvolupa en l'entorn de la prestació

d'un servei públic, i els seus objectius es troben vinculats als

objectius generals que precedeixen del Ministeri de Sanitat i

Consum i de la Conselleria de Salut i Consum, en el marc d'allò

establert per la Llei general de sanitat, la vinculació amb l'ib-

salut és a nivell de conveni per la qual cosa, al contrari dels

centres propis, no liquida un pressupost sinó que realitza una

contraprestació a una activitat concertada.

La informació comptable que emana de l'activitat es

desenvolupa en els comptes anuals, que es preparen a partir

dels registres comptables de la Fundació i es presenten d'acord

amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes

per a l'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats

sense fins lucratius, amb les adaptacions precises en funció de

les característiques i peculiaritats de la Fundació, a fi de

mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera

i des resultats de la Fundació.

Palma, 12 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 205/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat pressupostari.

(BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).

La Fundació és una entitat jurídicament independent,

l'activitat de la qual es desenvolupa en l'entorn de la prestació

d'un servei públic, i els seus objectius es troben vinculats als

objectius generals que precedeixen del Ministeri de Sanitat i

Consum i de la Conselleria de Salut i Consum, en el marc d'allò

establert per la Llei general de sanitat, la vinculació amb l'ib-

salut és a nivell de conveni per la qual cosa, al contrari dels

centres propis, no liquida un pressupost sinó que realitza una

contraprestació a una activitat concertada.

La informació comptable que emana de l'activitat es

desenvolupa en els comptes anuals, que es preparen a partir

dels registres comptables de la Fundació i es presenten d'acord

amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes

per a l'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats

sense fins lucratius, amb les adaptacions precises en funció de

les característiques i peculiaritats de la Fundació, a fi de

mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera

i des resultats de la Fundació.

Palma, 12 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

E)

A la pregunta RGE núm. 206/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat pressupostari.

(BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).

Capítol 1, despeses de personal: crèdit inicial,

24.583.328,59; modificacions de crèdit, 2.911.533,98; crèdit

definitiu, 27.494.862,57; obligacions, 26.719.020,58.

Capítol 2, despeses corrents de béns i serveis: crèdit inicial,

11.127.606,86; modificacions de crèdit, 375.358,52; crèdit

definitiu, 11.502.965,38; obligacions, 11.453.310,28.

Capítol 6, inversions reals: crèdit inicial, 721.190,49;

modificacions de crèdit, 5.799,77; crèdit definitiu, 726.990,26;

obligacions, 640.491,83.

Capítol 8, actius financers: crèdit inicial, 5.799,77;

modificacions de crèdit, -5.799,77.

Capítol 52, àrea de salut de Can Misses: crèdit inicial,

36.437.925,71; modificacions de crèdit, 3.286.892,50; crèdit

definitiu, 39.724.818,21; obligacions, 38.812.822,69.

Palma, 12 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

F)

A la pregunta RGE núm. 207/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat pressupostari.

(BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).

Capítol 1, despeses de personal: crèdit inicial,

120.324.456,41; modificacions de crèdit, 13.218.972,81; crèdit

definitiu, 133.543.429,22; obligacions, 132.681.554,14.

Capítol 2, despeses corrents de béns i serveis: crèdit inicial,

54.456.126,13; modificacions de crèdit, 3.148.478,88; crèdit

definitiu, 57.604.605,01; obligacions, 57.392.733,71.

Capítol 6, inversions reals: crèdit inicial, 2.993.112,40;

modificacions de crèdit, 3.548.898,35; crèdit definitiu,

6.542.010,75; obligacions, 2.594.473,37.

Capítol 8, actius financers: crèdit inicial, 77.999,35;

modificacions de crèdit, -77.999,35.

Capítol 50, Son Dureta: crèdit inicial, 177.851.694,29;

modificacions de crèdit, 19.838.350,69; crèdit definitiu,

197.690.044,98; obligacions, 192.668.761,22.

Palma, 12 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

G)

A la pregunta RGE núm. 210/04, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a pressupost

total de l'equip ciclista Illes Balears. (BOPIB núm. 27 de 30 de

gener del 2004).

El pressupost de l'equip ciclista Illes Balears-Banesto per a

la temporada 2004 es cobrirà de la següent manera:

-Aportació del Govern de les Illes Balears, 5.000.000

d'euros.
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- Aportacions d'1.500.000 euros cada una de Banesto i el

Grup Santander.

Palma, 10 de març del 2004.

La consellera de Presidència i Esports:

Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

H)

A la pregunta RGE núm. 287/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a servei de

tren a les festes de Cap d'Any i Nadal. (BOPIB núm. 27 de 30

de gener del 2004).

Us comunic que la disminució d'ingressos per l'ús gratuït

del servei de tren durant les festes de Cap d'Any i Nadal

s'estima en un màxim de 35.156,67 i.

Palma, 12 de març del 2004.

La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:

Margarita Cabrer i González.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al

Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.

Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

I)

A la pregunta RGE núm. 573/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a llei de

parcs naturals. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).

La que la diputada anomena "nova llei de parcs naturals"

s'elabora seguint la metodologia de l'elaboració d'esborranys

per un ponent, que són sotmesos a estudi i deliberació per part

d'un grup de treball creat a aquest efecte, tant pel que fa a

redacció i adequació com legalitat. Els criteris que se segueixen

es basen en l'estudi de la legislació comparada -nacional i

internacional- i la recerca de noves figures que resultin vàlides

en l'àmbit de les Illes Balears.

Quant als terminis, la previsió és que la redacció estigui

enllestida abans de la finalització d'aquest període de sessions

per tal de presentar el projecte de llei al Parlament en el mes de

setembre.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

J)

A la pregunta RGE núm. 593/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a capacitat

dels aqüífers de Crestatx i Son Vila. (BOPIB núm. 29 de 13 de

febrer del 2004).

La capacitat estimada de l'aqüífer, amb l'explotació actual,

és, segons els informes disponibles a la Conselleria de Medi

Ambient, de 0,5-0,6 hectòmetres cúbics en nivells alts, i d'1,5

hectòmetres cúbics en nivells baixos.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

K)

A la pregunta RGE núm. 594/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a

abocaments ilAlegals de residus. (BOPIB núm. 29 de 13 de

febrer del 2004).

La Conselleria de Medi Ambient disposa de dos agents de

medi ambient, adscrits al Servei de Residus i Contaminació

Atmosfèrica, que desenvolupen tasques d'inspecció, control i

vigilància en matèria de residus, ateses les competències que

s'estableixen a la vigent Llei 10/98, de residus. Un dels aspectes

més rellevants i contemplats al règim infractor de l'anterior

norma legal és precisament el dels abocaments ilAlegals, la qual

cosa és motiu d'aixecament d'actes i amb els corresponents

expedients, si n'és el cas.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

L)

A la pregunta RGE núm. 595/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a compra de

noves finques. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).

Les previsions més immediates que té la Conselleria de

Medi Ambient relatives a la compra de finques es refereixen a

la finca de Sa Duaia (terme municipal d'Artà), segons l'acord

del consell d'administració d'IBANAT de data 10 de febrer del

2004.

Els criteris que primaran per a la compra de la finca són:

- Estat de conservació de la naturalesa que faci adequada la

seva adquisició per conservar aquest espai.

- Que el preu ofert faci aconsellable la seva adquisició.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

M)

A la pregunta RGE núm. 656/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a cessament

del Sr. Carretero. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

La Conselleria de Salut i Consum no ha cessat el Sr. Luis

Carretero. el Sr. Luis Carretero mantenia una relació

contractual que acabava dia 30 de setembre del 2003 i, més que

confirmar-ho, es va consensuar amb la persona interessada que

es mantendria en aquest lloc de feina mentre es plantejava

l'organització del futur projecte de l'Hospital Universitari de

Son Dureta, prorrogant el contracte fins al dia 31 de gener del

2004.

Una vegada arribada la data esmentada es va decidir donar

per extingida la relació contractual entre ambdues parts sobre
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la base de les atribucions i la competència de la Conselleria de

Salut i Consum i, alhora, es va nomenar el  Sr. Carlos Ricci nou

gerent del centre hospitalari esmentat.

Palma, 16 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

N)

A la pregunta RGE núm. 661/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a criteris per

desviar pacients. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

Els criteris utilitzats han estat que les demandes d'una

inversió ginecològica preventiva fossin primeres visites i

estiguessin en llista d'espera, i s'han tramès per proximitat

geogràfica al centre sanitari destinatari.

Palma, 18 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

O)

A la pregunta RGE núm. 662/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

construcció de la unitat bàsica de salut de Son Serra. (BOPIB

núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

A la barriada palmesana de Son Serra no està prevista

inicialment la construcció d'una unitat bàsica de salut. Reben

l'assistència d'atenció primària en el centre de salut existent i

que està ubicat a la travessa Matamussinos, 22.

Palma, 16 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

P)

A la pregunta RGE núm. 670/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

construcció del PAC de Felanitx. (BOPIB núm. 30 de 20 de

febrer del 2004).

El municipi de Felanitx gaudeix des del 1982 d'un PAC en

el carrer Ramon Llull (antiga estació enològica), que és on

s'atenen les urgències sanitàries.

Palma, 16 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Q)

A la pregunta RGE núm. 673/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a PAC de la

platja de Muro. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

En el nucli costaner de la platja de Muro (Las Gaviotas),

terme municipal de Muro, no hi ha bastit cap PAC (punt

d'atenció continuada).

Palma, 12 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

R)

A la pregunta RGE núm. 674/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de

salut mental infantil i juvenil a Manacor. (BOPIB núm. 30 de

20 de febrer del 2004).

L'obertura de la unitat de salut mental infantil i juvenil de

Manacor serà la segona quinzena de març del 2004.

Els recursos humans i la plantilla de la USM-IJ de Manacor

seran: un psiquiatra, un psicòleg, un infermer, dos auxiliars

administratius compartits amb la USM d'adults (un de matí i un

d'horabaixa).

Palma, 16 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

S)

A la pregunta RGE núm. 675/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a persones

enviades a l'Hospital de Son Llàtzer des de l'Hospital de Son

Dureta. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

Durant els mesos de setembre a desembre del 2003 varen

ser nou pacients del servei d'urgències.

Palma, 16 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

T)

A la pregunta RGE núm. 677/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a malalts de

llistes d'espera desviats. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del

2004).

No n'hem desviat cap.

Palma, 16 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

U)

A la pregunta RGE núm. 682/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
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construcció del centre de salut d'Es Rafal Nou. (BOPIB núm.

30 de 20 de febrer del 2004).

A la barriada palmesana d'Es Rafal Nou ja existeix un

centre de salut, ubicat en el carrer Mestre Perosi ,17, de Palma.

Palma, 16 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

V)

A la pregunta RGE núm. 684/04, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

construcció del centre de salut de Sa Vileta. (BOPIB núm. 30

de 20 de febrer del 2004).

A la barriada palmesana de Sa Vileta ja existeix un centre

de salut, ubicat a la travessa Matamussinos, 22, per al servei

assistencial de Sa Vileta i de les barriades de Son Serra i de

Son Roca.

Palma, 16 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4450/03. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia

24 de març del 2004, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.

1500/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acceptà

la retirada de la proposició no de llei de referència, relativa a

reprovació de l'actuació de la Delegació del Govern a les Illes

Balears, publicada al BOPIB núm. 23, de 12 de desembre del

2003.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 24 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Adscripció de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i

Castell al Grup Parlamentari Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

24 de març del 2004, es donà per assabentada de l'escrit

1646/04, presentat per la diputada Hble. Sra. Rosa Maria

Alberdi i Castell, mitjançant el qual manifesta la seva voluntat

d'adscriure's al Grup Parlamentari Socialista.

Així mateixa, la Mesa també restà assabentada de l'escrit

RGE núm. 1647/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,

mitjançant el qual  es comunica l'acceptació de l'adscripció de

la diputada esmentada.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 24 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

Adscripció dels Hbles. Srs. Diputats Francesc Molina i

Fresneda i Eduardo Puche i Castillejo al Grup Parlamentari

Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

24 de març del 2004, es donà per assabentada dels escrits

1690/04 i 1691/04, presentats pels diputats Hbles. Srs.

Francesc Molina i Fresneda i Eduard Puche i Castillejo,

respectivament, mitjançant els quals manifesten la seva voluntat

d'adscriure's al Grup Parlamentari Popular.

Així mateixa, la Mesa també restà assabentada de l'escrit

RGE núm. 1692/04, presentat pel Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual  es comunica l'acceptació de l'adscripció dels

diputats esmentats.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 24 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

Canvi dels diputats que eventualment poden substituir el

portaveu titular del Grup Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

24 de març del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE núm.

1693/04, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant

el qual comunica que els nous diputats que eventualment poden

substituir el portaveu titular són, per aquest ordre:

1. Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut.

2. Hble. Sr. Jaume Tadeo i Florit.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 24 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)

Substitucions a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

24 de març del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE núm.

1694/04, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant

el qual es comuniquen les substitucions següents:

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals

El Sr. Josep S. Gornés i Hachero substitueix el Sr. Joan

Fageda i Aubert.

El Sr. Francesc Molina i Fresneda substitueix la Sra. Maria

Salom i Coll.

Comissió d'Hisenda i Pressuposts

El Sr. Eduardo Puche i Castillejo substitueix la Sra. Maria

Salom i Coll.

Comissió de Turisme

El Sr. Eduardo Puche i Castillejo substitueix el Sr. Joan

Fageda i Aubert.

El Sr. Francesc Molina i Fresneda substitueix la Sra. Maria

Salom i Coll.

Comissió d'Assumptes Socials

El Sr. Francesc Molina i Fresneda substitueix el Sr. Joan

Fageda i Aubert.

El Sr. Jaume Tadeo i Florit substitueix el Sr. Josep S.

Gornés i Hachero.

Comissió d'Ordenació Territorial

El Sr. Eduardo Puche i Castillejo substitueix el Sr. Jaume

Tadeo i Florit.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 24 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)

Substitució a la Junta de Personal del Parlament de les

Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

4 de febrer del 2004, es donà per assabentada de l'escrit

484/04, presentat per la Junta de Personal del Parlament,

mitjançant el qual es comunica el nomenament del Sr. Miquel

Àngel Ortolá i Castaño, en substitució del Sr. Jaume Albertí i

Albertí.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 24 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)

Nomenament de vocal del Comitè de Seguretat i Salut del

Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

24 de març del 2004, es donà per assabentada de l'escrit

1503/04, presentat per la Junta de Personal del Parlament,

mitjançant el qual es comunica el nomenament del Sr. Joan

Carles Mas i Cladera, com a vocal del Comitè de Seguretat i

Salut del Parlament, en substitució del Sr. Jaume Albertí i

Albertí.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 24 de març del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 34.

- Pàg. 946 i 952. Respostes a preguntes formulades en el Ple.

Apartat J)

On diu: RGE núm. 1079/04, ...

Ha de dir: RGE núm. 1074/04, ...

- Pàg. 949 i 964. Respostes del Govern a preguntes. Apartat

AE)

On diu: RGE núm. 987/04, ...

Ha de dir: RGE núm. 989/04, ...
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