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BR) RGE núm. 2282/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació

en empreses de l'àmbit de la comunicació. 1110

BS) RGE núm. 2283/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi social
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BT) RGE núm. 2284/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex de salut.
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BU) RGE núm. 2285/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex de

seguretat ciutadana. 1110

BV) RGE núm. 2286/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei de

capitalitat. 1110

BX) RGE núm. 2287/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes

d'orientació laboral. 1110

BY) RGE núm. 2303/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions de

foment de la creació cultural. 1111

BZ) RGE núm. 2304/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions dins

el marc Espai de formació cultural. 1111

CA) RGE núm. 2305/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions

relacionades amb l'àrea de música. 1111

CB) RGE núm. 2306/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions en

promoció exterior de la cultura. 1111

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 2151/04, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment de preus

de vols interinsulars. 1112

B) RGE núm. 2152/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs de direcció

d'emergències. 1112

C) RGE núm. 2153/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla pilot

d'ocupació a Ciutadella. 1112

D) RGE núm. 2154/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades estadístiques

de Setmana Santa. 1113

E) RGE núm. 2239/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats específiques

quirúrgiques creades als hospitals concertats. 1113

F) RGE núm. 2240/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de

la donació de sang. 1113

G) RGE núm. 2241/04, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació del sistema

TAURO al SOIB. 1113

H) RGE núm. 2242/04, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per evitar

l'ús del verí als vedats de caça. 1113

I) RGE núm. 2243/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a descontaminació de

l'aqüífer de Santa Gertrudis a l'illa d'Eivissa. 1113

J) RGE núm. 2244/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats

específiques creades als hospitals concertats. 1113

K) RGE núm. 2317/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa

a variant de Ferreries. 1113



1088 BOPIB núm. 38 -  23 d'abril del 2004

L) RGE núm. 2347/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a tarifes de les barques de Formentera. 1114

M) RGE núm. 2349/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs de Direcció

d'Emergències. 1114

N) RGE núm. 2350/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desviament

de Ferreries. 1114

O) RGE núm. 2351/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici de la

temporada turística. 1114

P) RGE núm. 2352/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta depuradora

d'Eivissa. 1114

Q) RGE núm. 2353/04, de l'Hble. Sr. Diputat Diego Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per prevenir

l'atur de llarga durada. 1114

R) RGE núm. 2354/04, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció

turística de Menorca en el marc dels convenis de colAlaboració signats entre les institucions i entitats del sector turístic de l'illa

1114

S) RGE núm. 2355/04, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entrada en

servei del centre de salut de Canal Salat a Ciutadella. 1115

T) RGE núm. 2356/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions del Pla de

carreteres. 1115

U) RGE núm. 2357/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords a la Mesa de

diàleg social. 1115

V) RGE núm. 2358/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons

provinents de l'ecotaxa. 1115

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2017/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a servei d'urgències al centre de salut d'es Viver. 1116

B) RGE núm. 2018/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a servei d'hemodiàlisi de l'hospital de Can Misses. 1116

C) RGE núm. 2019/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa

a reforma de l'àrea de pediatria a l'hospital de Can Misses. 1116

D) RGE núm. 2296/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a peticions d'anàlisi

d'aigua de pous de Santa Gertrudis. 1116

E) RGE núm. 2297/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anàlisi d'aigua de pous.

1116

F) RGE núm. 2298/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contaminació de pous

de Santa Gertrudis. 1116

G) RGE núm. 2299/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió amb Terratest.

1116

H) RGE núm. 2300/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motius de la

contaminació de pous de Santa Gertrudis. 1117

I) RGE núm. 2301/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contaminació per fecals

de pous de Santa Gertrudis. 1117
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J) RGE núm. 2302/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament de residus.

1117

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 4496/03, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres

concertats a Eivissa. 1117

B) A la pregunta RGE núm. 288/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a seguretat ciutadana.

1117

C) A la pregunta RGE núm. 574/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a llei forestal balear.

1117

D) A la pregunta RGE núm. 575/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a retirada de pins.

1118

E) A la pregunta RGE núm. 576/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a retirada de pins cada

any. 1118

F) A la pregunta RGE núm. 577/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a criteris per al càlcul

de retirada de pins. 1118

G) A la pregunta RGE núm. 655/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de salut

bucodental. 1119

H) A la pregunta RGE núm. 658/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de salut

d'Eivissa. 1119

I) A la pregunta RGE núm. 659/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de salut del

passeig marítim d'Eivissa. 1119

J) A la pregunta RGE núm. 660/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a mitjà alternatiu per

a l'illa de Formentera. 1119

K) A la pregunta RGE núm. 663/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a construcció de la

unitat bàsica de salut de Son Rapinya. 1119

L) A la pregunta RGE núm. 664/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a construcció de la unitat

bàsica de salut d'Escola  Graduada. 1120

M) A la pregunta RGE núm. 666/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a construcció del PAC

de Can Picafort. 1120

N) A la pregunta RGE núm. 669/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a ampliació del PAC

de Palmanova. 1120

O) A la pregunta RGE núm. 672/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de salut de

Marratxí. 1120

P) A la pregunta RGE núm. 676/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a persones enviades

a l'Hospital General des de l'Hospital de Son Dureta. 1120

Q) A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, RGE núm. 1132/04, 1133/04, 1134/04, 1135/04 i

1136/04, relatives a llista d'espera quirúrgica; 1137/04, 1138/04, 1139/04, 1140/04 i 1141/04, relatives a llista d'espera a consulta;

1142/04, 1143/04, 1144/04, 1145/04 i 1146/04, relatives a llista d'espera de proves diagnòstiques; 1149/04, 1150/04, 1151/04, 1152/04

i 1153/04, relatives a intervencions als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro, respectivament;

1154/04, 1155/04 i 1156/04, relatives a intervencions a centres concertats a Mallorca, Menorca i Eivissa, respectivament; 1157/04,

1158/04, 1159/04, 1160/04 i 1161/04, relatives a intervencions en jornada extraordinària als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer,

Manacor, Can Misses i Verge del Toro, respectivament; 1162/04, 1163/04 i 1164/04, relatives a intervencions a centres concertats a

Mallorca, Menorca i  Eivissa, respectivament; 1165/04, 1166/04, 1167/04, 1168/04 i 1169/04, relatives a llista d'espera als hospitals

de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro, respectivament; 1170/04, 1171/04, 1172/04, 1173/04 i 1174/04,

relatives a exclusions de llista d'espera als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro, respectivament;
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1180/04, relativa a intervencions i consulta fora de  l'horari laboral; 1181/04, relativa a consultes i intervencions fora del centre;

1182/04, relativa a consultes i/o intervencions a Son Dureta; i 1183/04, relativa a consultes i intervencions fora del centre. 1120

R) A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, RGE núm. 1244/04, 1245/04, 1246/04, 1247/04 i

1248/04, relatives a intervencions als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro, respectivament;

1254/04, 1255/04, 1256/04, 1257/04 i 1258/04, relatives a llista d'espera al hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses

i Verge del Toro, respectivament; 1259/04, 1260/04, 1261/04, 1262/04 i 1263/04, relatives a exclusions de llista d'espera als hospitals

de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro, respectivament. 1121

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 2155/04, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Obres

Públiques, Habitatge i Transports. 1121

B) RGE núm. 2310/04, de l'ens públic de Ràdio Televisió de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Maria

Umbert i Cantalapiedra. 1121

3.17. INFORMACIÓ

A) Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2027/04. 1121

4. INFORMACIONS

A) Cessament de personal eventual. 1122

B) Nomenament de personal eventual. 1122

C) Canvi de portaveu del Grup Parlamentari Socialista. 1123

D) Canvi de portaveu del Grup Parlamentari Popular. 1123

E) Substitucions a diverses comissions i a la Diputació Permanent. 1123

5. CORRECCIÓ ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 37. 1123
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 30 de març del 2004,

procedí a debatre el text de la Moció RGE núm. 1510/04,

relativa a televisió autonòmica, i quedà aprovada, per

assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que la televisió autonòmica emeti en llengua

catalana."

A la seu del Parlament, 6 d'abril del 2004.

El secretari:

Guillem Camps i Coll.

El president:

Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 30 de març del 2004,

procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.

28/04, relativa a pacte autonòmic per la salut, amb les

esmenes RGE núm. 1803/04 i 1804/04, del Grup Parlamentari

Mixt, 1788/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, 1722/04, 1723/04 i 1724/04, del Grup

Parlamentari Socialista, i quedà aprovada, per assentiment,

la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears a convocar tots els partits polítics amb

representació parlamentària per tal d'establir una negociació

amb l'objectiu d'assolir un pacte autonòmic per a la salut que

integri els principis, els objectius i els procediments que ens

han de dur a la definició del model sanitari de les Illes Balears,

i que concreta els compromisos, les accions i els mitjans per

fer-ho realitat.

2. Una vegada assolit el pacte pels grups parlamentaris se

sotmetrà a la consideració de les forces socials."

A la seu del Parlament, 6 d'abril del 2004.

El secretari:

Guillem Camps i Coll.

El president:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març del 2004, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1078/04,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de la

Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes

Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Francesc

Quetglas i Rosanes.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears  l'Hble.

Sra. Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals,

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.

Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Jaume

Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Francesc

Quetglas i Rosanes i l'Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 35 de 26 de març del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 35 de 26 de març del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'e Presidència i

Esports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1707/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nous hospital de Menorca.

(BOPIB 35 de 26 de març 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 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1710/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche i Castillejo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a celebració a Mallorca de

l'eliminatòria de la Copa Davis de tennis. (BOPIB 35 de 26 de

març del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i

Esports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1697/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a condicionament dels camins

rurals. (BOPIB 35 de 26 de març del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 35 de 26

de març del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,

Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 35 de 26 de març 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 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 35 de 26 de

març del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març del 2004, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 35 de 26 de març

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 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1698/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a mesures o campanyes

d'educació ambiental. (BOPIB 35 de 26 de març del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març del 2004, debaté la Pregunta 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.

(BOPIB 35 de 26 de març del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1700/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a despeses i impostos derivats

de l'escriptura pública de compra-venda de Costa Nord.

(BOPIB 35 de 26 de març del 2004).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30

de març del 2004, rebutjà els punts 1, 2, 3 i 5 de la Moció RGE

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

Nacionalista, relativa a televisió autonòmica. (BOPIB núm. 35

de 26 de març del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
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La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 24 de març del 2004, debaté

conjuntament les preguntes RGE núm. 536/04 i 537/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds, relatives a solució als problemes

de saturació de Son Dureta i a funcionament de Son Dureta,

respectivament. (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 19 d'abril 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 24 de març del 2004, debaté

conjuntament les preguntes RGE núm. 538/04, 539/04 i

540/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relatives a memòria

funcional i projecte del nou hospital de referència, a entrada en

funcionament del nou hospital de referència i a motius de la

construcció d'un nou hospital de referència, respectivament.

(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 19 d'abril 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 24 de març del 2004, debaté la

pregunta RGE núm. 541/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel

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

Verds, relativa a destinació dels edificis de l'actual 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 19 d'abril 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 24 de març del 2004, debaté

conjuntament les preguntes RGE núm. 570/04, 571/04 i

572/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relatives a centre

d'especialitats de Canal Salat, a projecte del centre

d'especialitats de Canal Salat i a hospital de dia del centre

d'especialitats de Canal Salat, respectivament. (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 19 d'abril 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 24 de març del 2004, debaté la

pregunta RGE núm. 638/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel

Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

contingut de la Llei de drogues. (BOPIB núm. 30 de 20 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 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 24 de març del 2004, debaté la

pregunta RGE núm. 639/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel

Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

servei d'atenció als toxicòmans. (BOPIB núm. 30 de 20 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 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'abril del 2004, debaté

la pregunta RGE núm. 430/04, de l'Hble. Sra. Diputada

Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a funcions de l'Institut Balear

d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals. (BOPIB núm.

28 de 6 de febrer del 2004).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril 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 1 d'abril del 2004, debaté

conjuntament les preguntes RGE núm. 431/04 i 432/04, de

l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relatives a manca

de pluralitat  i a manca de representants de la comunitat

educativa en el consell d'administració de l'Institut Balear

d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals l'Institut

Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals,

respectivament. (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 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'abril del 2004, debaté

la pregunta RGE núm. 433/04, de l'Hble. Sra. Diputada

Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a finançament de l'Institut Balear

d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals. (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 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'abril del 2004, debaté

la pregunta RGE núm. 434/04, de l'Hble. Sra. Diputada

Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de personal de l'Institut

Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals.

(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 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 1 d'abril del 2004, debaté la pregunta

RGE núm. 794/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines de víctimes

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

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i

Esports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 1 d'abril del 2004, debaté la pregunta

RGE núm. 795/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llars per a

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

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i

Esports.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 1 d'abril del 2004, debaté

conjuntament les preguntes RGE núm. 796/04 i 797/04, de

l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a centres per a gent gran i a cost de la

transferència de benestar social, respectivament. (BOPIB núm.

30 de 20 de febrer del 2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern

de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i

Esports.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril 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 d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 1 d'abril del 2004, rebutjà la

Proposició no de llei RGE núm.  945/04, del Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a cessió de sòl per a la

promoció d'habitatge social. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer

del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

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

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

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,

sobre el nou Institut Balear d'Infraestructures i Serveis

Educatius i Culturals (IBISEC), (RGE núm. 1104/04).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'abril del 2004, tengué

lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura qui, acompanyat pel director general de Planificació i

Centres i pel seu cap de Gabinet, informà sobre el tema de

referència.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Relativa a elecció del nou president o presidenta de la

Comissió d'Assumptes Socials.

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 1 d'abril del 2004, procedí a l'elecció

del nou president o presidenta. Per 9 vots a favor i 5 en blanc,

fou proclamant president de la comissió l'Hble. Sr. Diputat

Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2015/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a model de gestió sanitària. (Mesa

de 21 d'abril del 2004).

Palma, a 21 d'abril 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 d'Esquerra Unida i Els Verds interpelAla el Govern

de les Illes Balears, sobre model de gestió sanitària.

L'existència de diferents models de gestió sanitària i les

diverses situacions jurídiques en què es pot trobar el personal

afectat fan necessari interpelAlar el Govern en matèria de model

de gestió sanitària.

Palma, a 6 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2025/04, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, derivada de la InterpelAlació RGE núm.

425/04, relativa a impuls de les polítiques laborals a les Illes

Balears. (Mesa de 21 d'abril del 2004).
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Palma, a 21 d'abril 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

d'Esquerra Unida i Els Verds presenta, subsegüent a la

InterpelAlació RGE núm. 425/04, relativa a impuls de les

polítiques laborals a les Illes Balears, la moció següent.

La complexitat del mercat de treball a les Illes Balears posa

de manifest l’existència de greus desequilibris estructurals que

afecten de manera sensible amples capes de població. La baixa

qualificació laboral, l’excés de temporalitat contractual o la

pròpia dimensió de la sinistralitat laboral són fets que exigeixen

del Govern de les Illes Balears un nou i renovat impuls al

conjunt de les polítiques laborals.

Aquestes polítiques, però, han de ser el resultat, també per

criteris d’eficàcia, d’una ampla i decidida actuació en matèria

de concertació, tan amb les associacions empresarials i entitats

sindicals més representatives i amb altres entitats

especialitzades en colAlectius específics, com amb el conjunt

d’entitats locals que han avançat en la posada en marxa i

aplicació de pactes locals d’ocupació, vertaders instruments de

disseny i gestió de les principals polítiques d’ocupació.

La consolidació dels serveis públics en matèria laboral i

l’estreta colAlaboració entre els diversos àmbits de

l’administració de l’Estat ( la inspecció de treball, l’INEM,

fonamentalment) l’autonòmica i la local (amb els diversos

serveis locals ja creats als consells, mancomunitats i principals

ajuntaments) és el principal actiu i motor que ha de permetre

superar els actuals dèficits i desequilibris i millorar els serveis

a les empreses i als treballadors de Balears.

Per tot això, el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds presenta la següent moció:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat

de donar un nou impuls al diàleg social per tal d’avançar en la

concertació de les polítiques laborals entre els agents socials i

l’administració autonòmica a través de la Mesa de Diàleg

Social i els òrgans colAlegiats dissenyats en els diversos àmbits

sectorials i insta el Govern de les Illes Balears a renovar el

Pacte per l’Ocupació, la cohesió social i el foment de

l’economia productiva de les Illes Balears.

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

Illes Balears a solAlicitar el més aviat possible al Govern central

la convocatòria de la comissió mixta de l’article 32 del REB i

respectar en els debats corresponents a la figura dels fixos

discontinus l’acord de la Mesa de Diàleg Social del 23 de gener

del 2003.

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

Illes Balears al desenvolupament efectiu del Pla Director

d’Economia Social de les Illes Balears, amb el finançament

suficient i amb la participació de les entitats representatives de

l’economia social i solidària de les Illes Balears que varen

participar en la seva elaboració, així com l’aplicació definitiva

de la Llei de Cooperatives i el decret d’empreses d’inserció

laboral.

4. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d’

avançar en el desplegament territorial del SOIB mitjançant

l’impuls dels pactes locals d’ocupació i la concertació amb les

entitats locals signants d’aquests pactes dels serveis adients i

amb finançament suficient per acostar les polítiques actives

d’ocupació (informació, orientació, formació i inserció) a les

realitats més properes dels treballadors i les empreses i

aconseguir una xarxa d’ocupació descentralitzada i amb major

implicació social i laboral.

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

Illes Balears a demanar de la Unitat Administrativa del Fons

Social Europeu (UAFSE) la revisió del programa operatiu de

les Illes Balears de l’objectiu 3 del Fons Social Europeu 2000-

2006, per tal d’adaptar el quadre de finançament per eixos

d’actuació a les necessitats socials i laborals detectades a

Balears en relació a la inserció laboral dels colAlectius més

desfavorits: persones en risc d’exclusió social, persones amb

discapacitat, dones i joves amb baixa qualificació.

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

Illes Balears a la concertació, el desenvolupament efectiu i la

dotació econòmica suficient del Pla Estratègic de Salut Laboral

de les Illes Balears, per tal de millorar el conjunt d’actuacions

públiques i concertades de prevenció de la seguretat laboral i

de lluita contra la sinistralitat.

Palma, a 6 d'abril del 2004.

El portaveu:

Miquel Rosselló i del Rosal.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2020/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a tercer centre de salut d'Eivissa. (Mesa de 21 d'abril

del 2004).

RGE núm. 2021/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a places d'anestesistes de l'hospital Son Llàtzer. (Mesa

de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2022/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a quiròfans de Son Llàtzer. (Mesa de 21 d'abril del

2004).

RGE núm. 2028/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a Llei d'educació d'adults. (Mesa de 21

d'abril del 2004).

RGE núm. 2037/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
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Nacionalista, relativa a situació administrativa de cert

personal de la Direcció General d'Innovació de la Conselleria

d'Educació i Cultura. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2038/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a pressupost per ajuts polítics a societats

laborals i cooperatives. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2039/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a mapa escolar de la formació

professional. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2040/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a agències de viatges. (Mesa de 21

d'abril del 2004).

RGE núm. 2041/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a estat d'aplicació del programa Red.es.

(Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2042/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a solar ofert per l'Ajuntament de Palma

a Sant Agustí. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2043/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a mediador cultural. (Mesa de 21 d'abril

del 2004).

RGE núm. 2044/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a mediador cultural. (Mesa de 21 d'abril

del 2004).

RGE núm. 2118/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a comissió delegada del Govern de les

Illes Balears en matèria d'afers sociosanitaris. (Mesa de 21

d'abril del 2004).

RGE núm. 2119/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a convocatòria de la Comissió

Interdepartamental Pla Jove. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2120/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a convocatòria de la Comissió

Interinstitucional de Joventut. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2121/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa

Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a convocatòria del Fòrum de la

Joventut. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2156/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital General el mes de gener. (Mesa de

21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2157/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital General el mes de febrer. (Mesa de

21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2158/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital General el mes de març. (Mesa de

21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2159/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a Son Dureta. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2160/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a Son Llàtzer. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2161/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital de Manacor. (Mesa de 21 d'abril del

2004).

RGE núm. 2162/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 21 d'abril

del 2004).

RGE núm. 2163/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (Mesa de 21 d'abril

del 2004).

RGE núm. 2164/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres

concertats a Menorca. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2165/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 21

d'abril del 2004).

RGE núm. 2166/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa

de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2167/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa

de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2168/04, 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 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2169/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions en jornada extraordinària a l'hospital de Can

Misses. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2170/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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intervencions en jornada extraordinària a l'hospital Verge del

Toro. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2171/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 21

d'abril del 2004).

RGE núm. 2172/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 21

d'abril del 2004).

RGE núm. 2173/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Son Dureta. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2174/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2175/04, 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 21 d'abril del

2004).

RGE núm. 2176/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a Can Misses. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2177/04, 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 21 d'abril del

2004).

RGE núm. 2178/04, 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 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2179/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a Son Llàtzer. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2180/04, 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 21 d'abril

del 2004).

RGE núm. 2181/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions

de llista d'espera a Can Misses. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2182/04, 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 21

d'abril del 2004).

RGE núm. 2183/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

intervencions i consulta fora de l'horari habitual. (Mesa de 21

d'abril del 2004).

RGE núm. 2184/04, 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 21

d'abril del 2004).

RGE núm. 2185/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes

i/o intervencions de Son Dureta. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2186/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

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

intervencions fora de centre. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2187/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2188/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2189/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2190/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2191/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera quirúrgica. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2192/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2193/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2194/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2195/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2196/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera a consulta. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2197/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 21 d'abril del

2004).

RGE núm. 2198/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 21 d'abril del

2004).

RGE núm. 2199/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
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d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 21 d'abril del

2004).

RGE núm. 2200/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 21 d'abril del

2004).

RGE núm. 2201/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 21 d'abril del

2004).

RGE núm. 2202/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón

i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa

farmacèutica. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2278/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solars

per a la ubicació de RTB. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2279/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a locals

per a la RTB a Menorca. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2280/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a locals

per a la RTB a Eivissa. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2281/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a figura

jurídica dels locals destinats a la RTB a Eivissa i Menorca.

(Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2282/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

participació en empreses de l'àmbit de la comunicació. (Mesa

de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2283/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi

social de la Caixa. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2284/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex de

salut. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2285/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex de

seguretat ciutadana. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2286/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei de

capitalitat. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2287/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández

i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

programes d'orientació laboral. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2303/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions

de foment de la creació cultural. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2304/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions

dins el marc Espai de formació cultural. (Mesa de 21 d'abril

del 2004).

RGE núm. 2305/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions

relacionades amb l'àrea de música. (Mesa de 21 d'abril del

2004).

RGE núm. 2306/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i

Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions

en promoció exterior de la cultura. (Mesa de 21 d'abril del

2004).

Palma, a 21 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan preveu la Conselleria de Salut i Consum que podrà

estar en funcionament el tercer centre de salut de la ciutat

d'Eivissa?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan es cobriran les places d'anestesistes de l'hospital de

Son Llàtzer?

Palma, a 6 d'abril 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, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan es preveu que treballin a pla rendiment tots els

quiròfans de Son Llàtzer?
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Palma, a 6 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura promulgar una llei

d'educació d'adults?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin lloc ocupen dins l'estructura de la Direcció General

d'Innovació, quines funcions realitzen i quina és la situació

administrativa de les persones que enumeram a continuació:

Sra. Maria Jacoba Ximelis Bennàssar, Sr. Josep Frias Cano,

Sra. Maria José Valle Fernández, Sra. Maria Antònia Mercant

Nadal, Sr. Antonio Mir, Sra. Bàrbara Isabel Martorell Cànaves,

Sra. Pilar Jaén Mercadal i Sra. Carme Oliver Orellano?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria de Treball i Formació la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Amb quin pressupost compta la Conselleria de Treball i

Formació -detallant-ne els fons propis i els fons transferits des

d'altres administracions- per atorgar ajuts públics a societats

laborals i a cooperatives?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin estat es troba la creació del mapa escolar de la

Formació Professional de les Illes Balears?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines agències de viatges gestiona els passatges comanats

per la Conselleria d'Educació i Cultura?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin estat es troba el programa Red.es?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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 a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina previsió de construcció de centre educatiu hi ha

respecte del solar ofert a la Conselleria per l'Ajuntament de

Palma a la barriada de Sant Agustí?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst la Conselleria d'Educació i Cultura algun tipus

d'ajuts destinats a ajuntaments i/o mancomunitats per dur a

terme actuacions socials i educatives o per a la contractació de

la figura del mediador cultural?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria d'Educació i Cultura la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst la Conselleria de Presidència i Esports algun

tipus d'ajuts destinats a ajuntaments i/o mancomunitats per dur

a terme actuacions socials i educatives o per a la contractació

de la figura del mediador cultural?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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, la diputada

sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria de

Relacions Institucionals la pregunta següent amb solAlicitud de

resposta escrita.

Quines són les funcions assignades a la Comissió delegada

del Govern de les Illes Balears en matèria d'afers

sociosanitaris?

Quins objectius s'ha marcat la Comissió delegada del

Govern de les Illes Balears en matèria d'afers sociosanitaris?

Quan es reuneix la Comissió delegada del Govern de les

Illes Balears en matèria d'afers sociosanitaris? Quina és la

periodicitat de les reunions? Se n'aixeca acta?

Quins acords ha pres la Comissió delegada del Govern de

les Illes Balears en matèria d'afers sociosanitaris fins a dia

d'avui?

Palma, a 7 d'abril del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu no s'ha convocat encara en aquesta

legislatura la Comissió Interdepartamental de seguiment i

avaluació del Pla Jove?

Palma, a 7 d'abril del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Es té previst convocar la Comissió Interinstitucional de

Joventut?

Palma, a 7 d'abril del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports la

pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Es té previst convocar el Fòrum de la Joventut, tal i com

preveu el Pla Jove?

Palma, a 7 d'abril del 2004.

La diputada:

Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.

Quines intervencions s'han realitzat a l'Hospital General

durant el mes de gener per especialitats?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:
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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.

Quines intervencions s'han realitzat a l'Hospital General

durant el mes de febrer per especialitats?

Palma, a 13 d'abril 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.

Quines intervencions s'han realitzat a l'Hospital General

durant el mes de març per especialitats?

Palma, a 13 d'abril 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 programades i realitzades, per

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

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

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

Palma, a 13 d'abril 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 programades i realitzades, per

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

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

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

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre d'intervencions programades i realitzades, per

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

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

a l'hospital de Manacor, referit al mes de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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 programades i realitzades, per

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

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

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

Palma, a 13 d'abril 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 programades i realitzades, per

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

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

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

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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 programades i realitzades, per

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

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

a centres concertats de Menorca durant el mes de març del

2004.

Palma, a 13 d'abril 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'intervencions programades i realitzades, per

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

menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos

a centres concertats d'Eivissa durant el mes de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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'intervencions realitzades en "jornada

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

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital

de Son Dureta referit al mes de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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'intervencions realitzades en "jornada

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

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital

de Son Llàtzer referit al mes de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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.

Nombre d'intervencions realitzades en "jornada

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

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital

de Manacor referit al mes de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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'intervencions realitzades en "jornada

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

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital

de Can Misses, referit al mes de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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 d'intervencions realitzades en "jornada

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

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital

Verge del Toro referit al mes de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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 d'intervencions realitzades en "jornada

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

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres

concertats a Menorca el mes de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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 d'intervencions realitzades en "jornada

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

tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres

concertats a Eivissa el mes de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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 d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, entre

tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital de Son Dureta

referit al mes de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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 d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, entre

tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital de Son Llàtzer

referit al mes de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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.

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

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, entre

tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital de Manacor

referit al mes de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, entre

tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital de Can Misses

referit al mes de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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.

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

per especialitats i temps d'espera de menys de tres mesos, entre

tres i sis mesos i més de sis mesos a l'hospital Verge del Toro

referit al mes de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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
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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 març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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.

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 març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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.

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 març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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.

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 març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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.

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 març del 2004.

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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 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 març 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.

Quin ha estat el cost de les consultes i intervencions

realitzades pel personal de l'hospital de Can Misses fora de

l'horari laboral, "peonades", durant el mes de març 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.

AU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de les consultes i/o intervencions  a

l'hospital de Son Dureta per personal del centre fora de l'horari
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laboral, "peonades", durant el mes de març 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.

AV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de les consultes i per intervencions

realitzades per 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 març 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.

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.

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 31 de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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.

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 31 de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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.

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

31 de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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 31 de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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.

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 31 de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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.

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

Dureta, per especialitats i temps d'espera, referit a 31 de març

del 2004.

Palma, a 13 d'abril del 2004.
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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.

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

Llàtzer, per especialitats i temps d'espera, referit a 31 de març

del 2004.

Palma, a 13 d'abril 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.

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

de Manacor, per especialitats i temps d'espera, referit a 31 de

març del 2004.

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Verge del Toro, per especialitats i temps d'espera, referit a 31

de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

de Can Misses, per especialitats i temps d'espera, referit a 31 de

març del 2004.

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

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

Toro, indicant l'espera màxima, referits a 31 de març del 2004.

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

TAC, Tac helicoïdal, Mamografia i RNM a l'hospital de

Manacor, indicant l'espera màxima, referits a 31 de març del

2004.

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

TAC, Tac helicoïdal, Mamografia i RNM a l'hospital de Son

Llàtzer, indicant l'espera màxima, referits a 31 de març del

2004.

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

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

BK)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

TAC, Tac helicoïdal, Mamografia i RNM a l'hospital de Son

Dureta, indicant l'espera màxima, referits a 31 de març del

2004.

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

TAC, Tac helicoïdal, Mamografia i RNM a l'hospital de Can

Misses, indicant l'espera màxima, referits a 31 de març del

2004.

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ib-

salut i de medicina primària a cada illa, referida a 31 de març

del 2004.

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els solars exactes que pensa adquirir el Govern

de les Illes Balears per a la ubicació de l'ens Ràdio Televisió

Balear? Especificau-ne la superfície, la localització, la propietat

i el preu.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els solars que pensa reformar el Govern de les

Illes Balears per a la ubicació de l'ens Ràdio Televisió Balear

a l'illa de Mallorca? Especificau-ne la superfície, la

localització, la propietat i el preu.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els solars que pensa reformar el Govern de les

Illes Balears per a la ubicació de l'ens Ràdio Televisió Balear

a l'illa d'Eivissa? Especificau-ne la superfície, la localització, la

propietat i el preu.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina figura jurídica pensa utilitzar  el Govern de les Illes

Balears per usar els locals destinats a l'ens Ràdio Televisió

Balear d'Eivissa i de Menorca?

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)
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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.

Com pensa participar el Govern de les Illes Balears en

empreses o societats relacionades amb l'àmbit de la

comunicació?

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la valoració del Govern de les Illes Balears de

l'estudi social realitzat per la fundació La Caixa en la part

referent a les Illes Balears?

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com pensa el Govern de les Illes Balears millorar els índexs

de salut de la nostra comunitat?

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com pensa el Govern de les Illes Balears millorar els índexs

de seguretat ciutadana de la nostra comunitat?

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears tramitar en el

Parlament de les Illes Balears el Projecte de llei de la Carta

Municipal, també denominat Llei de capitalitat?

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins criteris ha seguit la Conselleria de Treball del Govern

de les Illes Balears per repartir els 8,7 milions d'euros entre

diverses entitats per desenvolupar programes d'orientació

laboral enquadrats en l'Objectiu 3 del Fons Social Europeu?

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El diputat:

Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions de foment de la creació cultural ha duit

a terme la Conselleria d'Educació i Cultura des de dia 1 de

setembre del 2003 fins a dia 15 d'abril del 2004?

Palma, a 25 de març del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria d'Educació

i Cultura dins el marc de l'Espai de formació cultural des de dia

1 de setembre del 2003 fins a dia 15 d'abril del 2004?

Palma, a 25 de març del 2004.

La diputada:
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Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el responsable, en data d'avui, dia 19 d'abril del

2004, de les actuacions relacionades amb l'àrea de música dins

la Direcció General de Cultura del Govern balear?

Palma, a 25 de març del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria d'Educació

i Cultura per a la promoció exterior de la cultura des de dia 1

de setembre del 2003 fins a dia 15 d'abril del 2004?

Palma, a 25 de març del 2004.

La diputada:

Aina Calvo i Sastre.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2151/04, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa

i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment

de preus de vols interinsulars. (Ratificació de l'admissió feta

per la Presidència. Mesa de 21 d'abril del 2003).

RGE núm. 2152/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs de

direcció d'emergències. (Ratificació de l'admissió feta per la

Presidència. Mesa de 21 d'abril del 2003).

RGE núm. 2153/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carme

Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

Pla pilot d'ocupació a Ciutadella. (Ratificació de l'admissió

feta per la Presidència. Mesa de 21 d'abril del 2003).

RGE núm. 2154/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar

i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades

estadístiques de Setmana Santa. (Ratificació de l'admissió feta

per la Presidència. Mesa de 21 d'abril del 2003).

RGE núm. 2239/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i

Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats

específiques quirúrgiques creades als hospitals concertats.

(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 21

d'abril del 2003).

RGE núm. 2240/04, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina

Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a foment de la donació de sang. (Ratificació de l'admissió feta

per la Presidència. Mesa de 21 d'abril del 2003).

RGE núm. 2241/04, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació

del sistema TAURO al SOIB. (Ratificació de l'admissió feta per

la Presidència. Mesa de 21 d'abril del 2003).

RGE núm. 2242/04, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i

Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per

evitar l'ús del verí als vedats de caça. (Ratificació de

l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 21 d'abril del

2003).

RGE núm. 2243/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i

Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

descontaminació de l'aqüífer de Santa Gertrudis a l'illa

d'Eivissa. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.

Mesa de 21 d'abril del 2003).

RGE núm. 2244/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a unitats específiques creades als hospitals concertats.

(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 21

d'abril del 2003).

RGE núm. 2317/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard

Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a variant de Ferreries. (Mesa de 21

d'abril del 2003).

RGE núm. 2347/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a tarifes de les barques de Formentera. (Mesa de 21

d'abril del 2003).

RGE núm. 2349/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez

i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs de

Direcció d'Emergències. (Mesa de 21 d'abril del 2003).

RGE núm. 2350/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José

Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

desviament de Ferreries. (Mesa de 21 d'abril del 2003).

RGE núm. 2351/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patrícia

Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a inici de la temporada turística. (Mesa de 21 d'abril del

2003).

RGE núm. 2352/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i

Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a planta

depuradora d'Eivissa. (Mesa de 21 d'abril del 2003).

RGE núm. 2353/04, de l'Hble. Sr. Diputat Diego Guasch i

Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
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per prevenir l'atur de llarga durada. (Mesa de 21 d'abril del

2003).

RGE núm. 2354/04, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta

Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

promoció turística de Menorca en el marc dels convenis de

colAlaboració signats entre les institucions i entitats del sector

turístic de l'illa. (Mesa de 21 d'abril del 2003).

RGE núm. 2355/04, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta

Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

entrada en servei del centre de salut de Canal Salat a

Ciutadella. (Mesa de 21 d'abril del 2003).

RGE núm. 2356/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i

Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

actuacions del Pla de carreteres. (Mesa de 21 d'abril del

2003).

RGE núm. 2357/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i

Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords a

la Mesa de diàleg social. (Mesa de 21 d'abril del 2003).

RGE núm. 2358/04, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a fons provinents de l'ecotaxa. (Mesa de 21 d'abril del 2003).

Palma, a 21 d'abril 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.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de

l'increment de preus dels vols interinsulars acollits a la

Declaració d'obligacions de servei públic?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

La diputada:

Pilar Costa i Serra.

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.

Quina persona o persones varen dur a terme la selecció dels

participants en el curs de Direcció d'Emergències de l'any

2004?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

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.

En quines mesures consisteix el "Pla pilot" d'ocupació per

a aturats de llarga durada a Ciutadella, anunciat pel conseller de

Treball i Formació?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

La diputada:

Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina metodologia pròpia ha utilitzat la Conselleria de

Turisme per elaborar les dades estadístiques de Setmana Santa?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Celestí Alomar i Mateu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa la Conselleria de Salut i Consum de les

dues unitats específiques quirúrgiques creades als hospitals

concertats?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Munar i Cardell.

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 oral davant Ple.

Quines mesures porta a terme la Conselleria de Salut i

Consum per fomentar la donació de sang?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

La diputada:
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Carolina Torres i Cabañero.

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.

Quins avantatges té, per a la Conselleria de Treball i

Formació i pels ciutadans de les Illes Balears, la implantació

del sistema TAURO, de gestió i informació, al SOIB?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Jaume Tadeo i Florit.

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.

Quines actuacions té en marxa la Conselleria de Medi

Ambient per tal d'evitar l'ús del verí als vedats de caça?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Té previst la Conselleria de Medi Ambient de realitzar més

actuacions per agilitar el procés de descontaminació de l'aqüífer

de Santa Gertrudis a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Jerez i Juan.

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 oral davant Ple.

Quantes places han estat ofertes i adjudicades al darrer

concurs de trasllat del personal funcionari de l'Administració de

la comunitat autònoma?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Per quins motius s'han ajornat fins al 2008 la licitació i les

obres de la variant de Ferreries, segons el que s'assenyala al

Conveni de colAlaboració entre el Ministeri de Foment i el

Govern de les Illes Balears en matèria de carreteres?

Palma, a 20 d'abril del 2004.

El diputat:

Eduard Riudavets i Florit.

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.

Pensa fer alguna gestió per evitar els efectes sobre les

tarifes de les barques de Formentera provocades per la pujada

de les taxes de l'Autoritat Portuària de Balears?

Palma, a 20 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

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 oral davant Ple.

Qui redactà la llista de participants en el Curs de Gestió i

Direcció d'Emergències del 2003, que està integrada

textualment pels noms següents: Joan Pol, Santiago Saiz,

Vicente Soria, Emilio Medina, José Antonio Fernández, Martín

Mancha, Antonio Parietti, Juan Benito, Joan Nicolau, Jesús

Bonaguero, Sebastián Nadal, Pedro Orfila, Francisco Mascaró,

Ignacio Galmés, Bienvenido López, José Enrique Cabellos i

Morey?

Palma, a 20 d'abril del 2004.

El diputat:

Antoni Diéguez i Seguí.

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

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin és el motiu de retardar l'inici i rebaixar la quantitat

econòmica necessària per fer front al finançament del

desviament de Ferreries en el nou conveni signat entre el

Govern de l'Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears,

dos dies abans de les eleccions?

Palma, a 20 d'abril del 2004.

La diputada:

M José Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina és la valoració que fa l'Hble. Sr. Conseller de

Turisme del Govern de les Illes Balears de l'inici de la

temporada turística?

Palma, a 20 d'abril del 2004.

La diputada:

Patrícia Abascal i Jiménez.

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 oral davant Ple.

Quins projectes de millora s'han executat a la planta

depuradora d'Eivissa fins al dia d'avui?

Palma, a 20 d'abril del 2004.

El diputat:

Joan Boned i Roig.

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 oral davant Ple.

Quins resultats donen les actuacions de la Conselleria de

Treball i Formació per prevenir l'atur de llarga durada?

Palma, a 21 d'abril del 2004.

El diputat:

Diego Guasch i Díaz.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines són les accions previstes pel Govern en la promoció

turística de Menorca en el marc dels convenis de colAlaboració

signats recentment amb les institucions i entitats del sector

turístic de l'illa?

Palma, a 21 d'abril del 2004.

La diputada:

Assumpta Vinent i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins avantatges suposarà per als ciutadans de la zona de

Ponent de Menorca l'entrada en servei de l'ampliació del centre

de salut del Canal Salat a Ciutadella de Menorca?

Palma, a 21 d'abril del 2004.

La diputada:

Assumpta Vinent i Barceló.

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 oral davant Ple.

En quina situació administrativa o d'execució es troben les

diferents actuacions incloses en el Pla de Carreteres?

Palma, a 21 d'abril del 2004.

El diputat:

Joan Font i Rosselló.

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 oral davant Ple.

Quina és la valoració del Govern sobre els acords adoptats

a la reunió de la Mesa per al diàleg social celebrada fa pocs

dies?
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Palma, a 21 d'abril del 2004.

El diputat:

Joan Font i Rosselló.

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, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

En quina situació es troben els fons provinents de l'ecotaxa

destinats al finançament de projectes a l'illa de Menorca?

Palma, a 21 d'abril del 2004.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2017/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a servei d'urgències al centre de salut d'es Viver, a

contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de

21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2018/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a servei d'hemodiàlisi de l'hospital de Can Misses, a

contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de

21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2019/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon

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

relativa a reforma de l'àrea de pediatria a l'hospital de Can

Misses, a contestar davant la Comissió no permanent de Salut.

(Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2296/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i

Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a peticions

d'anàlisi d'aigua de pous de Santa Gertrudis, a contestar

davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 21

d'abril del 2004).

RGE núm. 2297/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i

Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anàlisi

d'aigua de pous, a contestar davant la Comissió d'Ordenació

Territorial. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2298/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i

Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

contaminació de pous de Santa Gertrudis, a contestar davant

la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 21 d'abril del

2004).

RGE núm. 2299/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i

Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió amb

Terratest, a contestar davant la Comissió d'Ordenació

Territorial. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2300/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i

Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motius de la

contaminació de pous de Santa Gertrudis, a contestar davant

la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 21 d'abril del

2004).

RGE núm. 2301/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i

Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

contaminació per fecals de pous de Santa Gertrudis, a

contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa

de 21 d'abril del 2004).

RGE núm. 2302/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i

Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament

de residus, a contestar davant la Comissió d'Ordenació

Territorial. (Mesa de 21 d'abril del 2004).

Palma, a 21 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Pensa obrir 24 diàries les urgències d'atenció primària del

centre de salut d'es Viver?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

On pensa ubicar el nou servei d'hemodiàlisi de l'Hospital

Can Misses?

Palma, a 6 d'abril 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, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no

permanent de Salut.

Pensa atendre les peticions de la Junta de Personal de

l'Hospital Can Misses en relació amb la reforma de l'àrea de

pediatria?

Palma, a 6 d'abril del 2004.

El diputat:

Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Ordenació Territorial.

Han arribat a la Conselleria de Medi Ambient peticions

d'anàlisis d'aigua de pous de Santa Gertrudis, fins ara no

controlats?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Ordenació Territorial.

Per quin motiu no s'ha contestat als veïns i propietaris de

pous que solAlicitaren noves anàlisis el passat mes de setembre

del 2003?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Ordenació Territorial.

Manté la Conselleria de Medi Ambient la tesi que la

contaminació de tots els pous controlats de Santa Gertrudis és

provinent de la benzinera?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Joan Boned i Roig.

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 la Comissió

d'Ordenació Territorial.

Quin va ser el resultat de la reunió entre tècnics de la

Conselleria de Medi Ambient i l'empresa Terratest el passat 26

de març?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Joan Boned i Roig.

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 la Comissió

d'Ordenació Territorial.

Per quin motiu assegura el Sr. Barón que la benzinera no és

la responsable de la contaminació de la majoria de pous de

Santa Gertrudis?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió

d'Ordenació Territorial.

Té coneixement la Conselleria de Medi Ambient de la

possible existència de pous contaminats per fecals, com afirma

el president de l'Associació de Veïns de Santa Gertrudis?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Joan Boned i Roig.

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 la Comissió

d'Ordenació Territorial.
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Té la conselleria algun tipus de control del sistema de

tractament de residus utilitzat per una vaqueria instalAlada molt

a prop de l'àrea on es troben els pous contaminats, tant els

controlats com els pendents de controlar?

Palma, a 13 d'abril del 2004.

El diputat:

Joan Boned i Roig.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la pregunta RGE núm. 4496/03, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a

centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 23 de 12 de

desembre del 2003).

No ha estat necessari trametre pacients de llista d'espera

quirúrgica a cap centre concertat.

Palma, 31 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

B)

A la pregunta RGE núm. 288/04, presentada per l'Hble.

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

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

A dia d'avui no consta a la Conselleria d'Interior cap tipus

de convocatòria pública amb compromís de despesa de 300.000

euros en seguretat ciutadana a Manacor.

Marratxí, 5 d'abril del 2004.

El conseller d'Interior:

José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació

C)

A la pregunta RGE núm. 574/04, presentada per l'Hble.

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

forestal balear. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).

a) Criteris:

Els criteris són els derivats de l'adequació a la realitat

ambiental i socioeconòmica balear de les previsions establertes

en el Pla Forestal Nacional i en les determinacions de la recent

llei 43/2003, de forests, considerant el desenvolupament dels

plans territorials insulars i la informació aportada pel III

Inventari Forestal Nacional.

b) Metodologia:

La reglamentàriament exigida per qualsevol norma a

establir amb rang de llei.

c) Termini:

Es pretén que sigui aprovada pel Parlament al llarg de la

present legislatura.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

D)

A la pregunta RGE núm. 575/04, presentada per l'Hble.

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

pins. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).

No és possible determinar la quantia econòmica del cost

global de la retirada de la gran quantitat d'arbres forestals que

va tombar el temporal del 2001. Són centenars els propietaris

forestals particulars que per iniciativa i mitjans propis,

comptant en el seu cas amb ajudes de l'Administració, han

realitzat aquesta ingent labor de retirar els arbres sense que

pugui quantificar-se el conjunt de la inversió que els particulars

han emprat en aquests treballs de desembosc.

Per altra banda, les masses forestals de les Illes,

especialment els pinars mallorquins, encara es troben

desestabilitzades en aquelles zones que varen sofrir amb més

intensitat els temporals, per la qual cosa encara cauen

exemplars com a conseqüència de la pèrdua de densitat que

varen sofrir els boscos i la propagació de plagues -tomicus i

processionària-, la qual cosa encara dificulta més si fos possible

una valoració de la quantia precisa per retirar els arbres caiguts.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

E)

A la pregunta RGE núm. 576/04, presentada per l'Hble.

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

pins cada any. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer del 2004).

Dels resultats obtinguts a l'estudi estadístic, per aconseguir

tant el nombre d'arbres caiguts axial com la localització en què

es troben, s'ha realitat una primera valoració de diversos

paràmetres bàsics determinants per establir una selecció inicial

de les àrees prioritàries a tractar. Per a tal objectiu han estat

avaluats a través d'ArcGis 8.2 els següents factors:

- El seu actual grau de protecció.

- El seu potencial perill d'incendi forestal.

- La seva probabilitat de ser perjudicada per la propagació

de plagues forestals.

- La seva contribució a la pèrdua de qualitat paisatgística.

En total, a finals del  primer semestre del 2007 s'haurà

actuat a 1.247 hectàrees de prioritat 1 i en 2.203 hectàrees de

prioritat 2, resultant un total d'aproximadament 3.450 hectàrees

preferents, sempre que sigui possible la seva accessibilitat.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.
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Ordre de Publicació

F)

A la pregunta RGE núm. 577/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a criteris per

al càlcul de retirada de pins. (BOPIB núm. 29 de 13 de febrer

del 2004).

En primer lloc es realitzà una anàlisi de la situació actual a

través de fotointerpretació a partir de les ortofotos de les Illes

Balears del 2002, amb la utilització de les eines de visualització

i digitalització del programa de SIC ArcView 8.3.

Utilitzant com a guia les zones amb presència de l'espècie

de Pinus halepensis del III Inventari Nacional Forestal, s'ha

realitzat una recerca visual de les àrees amb presència de pins

caiguts. La visualització es realitzà amb l'observació de les

ortofotos a diverses escales, i es va arribar a una màxima escala

d'aproximació entre 1:500 i 1:1.000 amb l'objectiu d'identificar

el màxim nombre de pins caiguts.

Per contrastar diferències i confirmar la correcta

fotointerpretació es compararen amb ortofotos anteriors al

novembre del 2001.

Les àrees que es localitzaren amb presència de pins caiguts

s'han delimitat mitjançant polígons. Es distingiren dues classes

de polígons segons la densitat de pins caiguts, presentats en

format paper i *.shp. Després d'aquesta primera anàlisi, es

detectaren arbres caiguts sobre un total de 9.247,94 hectàrees

forestals arbrades.

Sobre aquests polígons forestals es realitzaren dues

prospeccions estadístiques:

1. Comprovació aèria, amb helicòpter, de les delimitacions i

densitats d'arbres tomats, mitjançant la utilització del  programa

informàtic OziExplorer de posicionament geogràfic (GPS),

aplicant "Mòbil Map" a temps real sobre fotografia aèria i els

polígons estudiats, i l'aplicació d'ArcView 3.2 per a l'anàlisi de

dades a temps real. L'objectiu principal d'aquesta part de

mostreig era la determinació de les zones ja treballades

posteriors a la data de la fotografia aèria fotointerpretada:

- Aquesta anàlisi es realitzà sobre 493 parcelAles que

representaven el 25,6% de la superfície amb arbres tomats

resultants de la fotointerpretació, distribuïdes en unitats

geogràfiques en funció del tant per cent de superfície afectada

pel temporal. La determinació d'aquestes parcelAles de mostreig

es realitzà mitjançant l'aplicació d'un mostreig aleatori simple.

- Les superfícies que mantenen arbres caiguts representen

el 77,03% de la superfície total afectada, el que suposa

7.120,91 hectàrees d'arbres caiguts i encara sense retirar.

- En aquesta part del mostreig es formaren dades

addicionals de grau d'afecció de Tomicus destruens amb la

finalitat de relacionar les zones afectades amb la presència

d'aquesta plaga de perforadors.

2. Mostreig terrestre de densitats d'arbres caiguts realitzat per

24 equips de tres persones durant tres dies, equipats amb GPS

i eines de mesurament. Es realitzà un mostreig aleatori simple

de 283 parcelAles, de les quals n'han resultat validades 213

(densitat superior a "0"), distribuïdes en unitats geogràfiques en

funció del tant per cent de superfície afectada pel temporal.

Després d'haver realitzat el mostreig estadístic pertinent

amb les següents dades mostrables: 

- Dimensió de mostra aèria: 492 parcelAles.

- Superfície de  mostreig aeri: 25,6%.

- Superfície d'arbres caiguts: 77,03%.

- Superfície total: 9.247,94 hectàrees.

- Superfície parcelAla terrestre: 0.0625 hectàrees.

- Dimensió poblacional: 113,970 parcelAles.

- Dimensió de mostra: 213 parcelAles.

- Fracció de mostreig: 0.99906518.

- Mitjana: 159,47 peus/hectàrea.

- Desviació estàndard: 163,21 peus/hectàrea.

- Cv: 1,023.

- "t" Student: t = 1,97.

- Errada absoluta: E = 22,03 peus/hectàrea.

- Errada relativa: e = 13,81%.

Per la qual cosa es pot concloure amb una probabilitat del

95% que l'interval de confiança de la  mitjana obtinguda es

troba entre 137,44 i 181,50 peus/hectàrea.

Per tant es pot afirmar que el nombre d'arbres caiguts es pot

avaluar entre 979.115 i 1.292.974, amb una mitjana estimada

en 1.136.044 arbres.

El conseller de Medi Ambient:

Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

G)

A la pregunta RGE núm. 655/04, presentada per l'Hble.

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

salut bucodental. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

La Conselleria de Salut i Consum va trobar un projecte de

decret que pretenia regular l'assistència dental per a nins d'entre

7 i 15 anys, que no ha pogut ser tengut en compte perquè les

observacions fetes pel Consell Consultiu no feien possible la

seva aprovació.

En aquests moments s'elabora la normativa necessària per

posar en funcionament el Programa d'atenció dental infantil per

a nins de 7 a 15 anys.

Palma, 31 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

H)

A la pregunta RGE núm. 658/04, presentada per l'Hble.

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

salut d'Eivissa. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

En aquests moments d'està preparant la convocatòria del

concurs per a la redacció del projecte i la direcció facultativa

de les obres. Està previst que durant aquest any 2004 es redacti,

doncs, el projecte de construcció del centre de salut i que, al

llarg del segon semestre d'enguany, es puguin ja licitar les

obres que podrien començar, si es compleixen tots els terminis,

a principis de l'any 2005. La duració de les obres podria ser

aproximadament d'un any. Per tant estaríem parlant que el nou
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centre de salut podria entrar en funcionament durant el primer

trimestre del 2006.

En qualsevol cas s'ha de tenir en compte que aquestes

previsions són només estimatives, ja que en la seva tramitació

hi intervenen en alguns casos factors que s'escapen de la

responsabilitat directa de l'ib-salut, com és el cas del procés

administratiu per a l'obtenció de les llicències d'obra i

d'activitat.

Palma, 31 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

I)

A la pregunta RGE núm. 659/04, presentada per l'Hble.

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

salut del passeig marítim d'Eivissa. (BOPIB núm. 30 de 20 de

febrer del 2004).

Té raó la diputada quan diu que el centre de salut de Vila ha

estat paralitzat molt de temps. Però precisament per aquest

motiu aquesta conselleria ha prioritzat l'actuació i es pot

comunicar que en aquests moments s'està preparant la

convocatòria del concurs per a la redacció del projecte i la

direcció facultativa de les obres.

Palma, 31 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

J)

A la pregunta RGE núm. 660/04, presentada per l'Hble.

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

alternatiu per a l'illa de Formentera. (BOPIB núm. 30 de 20

de febrer del 2004).

Vista l'activitat desenvolupada fins ara no és necessari un

mitjà alternatiu als que es disposen pel que fa als casos

assenyalats a la pregunta perquè:

- En cas d'un malalt agitat, es realitza pel personal mèdic una

intervenció de caràcter sedant i, una vegada estabilitzat, es fa

un trasllat en helicòpter.

- Els  menors que presentin necessitat d'anar acompanyats,

llevat que no es consideri oportú per prescripció mèdica,

actualment i segons l'acord amb l'empresa adjudicatària poden

anar amb un familiar a l'helicòpter.

- Respecte a les persones grans que han de retornar a l'illa i que

no està indicat fer-ho en vaixell de passatgers, no consta cap

solAlicitud a la central de coordinació i, si fos necessari, es

podria dur a terme el trasllat en helicòpter.

Palma, 31 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

K)

A la pregunta RGE núm. 663/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

construcció de la unitat bàsica de salut de Son Rapinya.

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

Inicialment no està prevista la construcció de cap UBS a la

barriada de Son Rapinya (Palma), els veïnats de la qual reben

l'assistència d'atenció primària en el centre de salut de Son

Serra, que està ubicat a la travessa Matamussinos, 22.

Palma, 31 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

L)

A la pregunta RGE núm. 664/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

construcció de la unitat bàsica de salut d'Escola  Graduada.

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

No està prevista la construcció d'una unitat bàsica de salut

d'Escola Graduada, ja que aquesta zona té un centre de salut.

Palma, 31 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

M)

A la pregunta RGE núm. 666/04, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

construcció del PAC de Can Picafort. (BOPIB núm. 30 de 20

de febrer del 2004).

Actualment s'està tramitant la cessió del solar de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, tràmit que no depèn

directament de l'ib-salut. Com és lògic, el calendari

d'actuacions està condicionat a la cessió efectiva del solar.

Pel que fa a la plantilla, està previst el següent equip mèdic:

- 4 metges de família.

- 5 infermeres.

- 1 pediatre.

- 4 auxiliars administratius.

- 1 comare.

- Personal PAC.

Palma, 31 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

N)

A la pregunta RGE núm. 669/04, presentada per l'Hble.

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

del PAC de Palmanova. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del

2004).
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En el nucli de Palmanova, terme municipal de Calvià, no hi

ha bastit cap PAC.

Palma, 31 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

O)

A la pregunta RGE núm. 672/04, presentada per l'Hble.

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

salut de Marratxí. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

S'entén que la pregunta fa referència al centre de salut nou

de Marratxí, ubicat en el Pont d'Inca, anomenat Centre de Salut

Martí Serra (inaugurat el 5 de maig del 2003).

El 8 de març es reforçaran les ZBS de Marratxí i Santa

Maria amb un PAC mòbil, que té una dotació de dos metges i

que cobrirà els domicilis urgents d'ambdues zones, i la darrera

mesura adoptada en relació amb aquest centre de salut i la

dotació personal sanitària és, al PAC de Santa Maria del Camí,

els dilluns, dimarts, dimecres i dijous, i, al de Marratxí, els

divendres, dissabtes i festius.

Palma, 31 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

P)

A la pregunta RGE núm. 676/04, presentada per l'Hble.

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

enviades a l'Hospital General des de l'Hospital de Son Dureta.

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

El nombre de persones enviades a l'Hospital General des de

l'Hospital de Son Dureta és de 474.

Palma, 31 de març del 2004.

La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Q)

A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel

Gascón i Mir, RGE núm. 1132/04, 1133/04, 1134/04, 1135/04

i 1136/04, relatives a llista d'espera quirúrgica; 1137/04,

1138/04, 1139/04, 1140/04 i 1141/04, relatives a llista

d'espera a consulta; 1142/04, 1143/04, 1144/04, 1145/04 i

1146/04, relatives a llista d'espera de proves diagnòstiques;

1149/04, 1150/04, 1151/04, 1152/04 i 1153/04, relatives a

intervencions als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer,

Manacor, Can Misses i Verge del Toro, respectivament;

1154/04, 1155/04 i 1156/04, relatives a intervencions a centres

concertats a Mallorca, Menorca i Eivissa, respectivament;

1157/04, 1158/04, 1159/04, 1160/04 i 1161/04, relatives a

intervencions en jornada extraordinària als hospitals de Son

Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro,

respectivament; 1162/04, 1163/04 i 1164/04, relatives a

intervencions a centres concertats a Mallorca, Menorca i

Eivissa, respectivament; 1165/04, 1166/04, 1167/04, 1168/04

i 1169/04, relatives a llista d'espera als hospitals de Son

Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro,

respectivament; 1170/04, 1171/04, 1172/04, 1173/04 i

1174/04, relatives a exclusions de llista d'espera als hospitals

de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del

Toro, respectivament; 1180/04, relativa a intervencions i

consulta fora de  l'horari laboral; 1181/04, relativa a consultes

i intervencions fora del centre; 1182/04, relativa a consultes

i/o intervencions a Son Dureta; i 1183/04, relativa a consultes

i intervencions fora del centre. (BOPIB núm. 30 de 20 de

febrer del 2004).

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

dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

R)

A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel

Gascón i Mir, RGE núm. 1244/04, 1245/04, 1246/04, 1247/04

i 1248/04, relatives a intervencions als hospitals de Son

Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro,

respectivament; 1254/04, 1255/04, 1256/04, 1257/04 i

1258/04, relatives a llista d'espera al hospitals de Son Dureta,

Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro,

respectivament; 1259/04, 1260/04, 1261/04, 1262/04 i

1263/04, relatives a exclusions de llista d'espera als hospitals

de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del

Toro, respectivament. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del

2004).

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

dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a

disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 2155/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.

Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.

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

21 d'abril del 2004, conformement amb l'establert a l'article 175

del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de

referència, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble.

Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,

davant la Comissió d'Ordenació Territorial, per tal d'informar

sobre les negociacions, les condicions establertes i l'aplicació

de la Declaració d'obligació de servei públic dels vols interilles.

Així mateix, d'acord amb l'establert als articles 95 i 96 del

Reglament de la Cambra i per la resolució de Presidència

reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la

tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives,

situar aquesta solAlicitud de compareixença al davant de les

iniciatives del mateix tipus que el Grup Parlamentari Socialista

pugui tenir a la comissió esmentada.
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I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 21 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)

RGE núm. 2310/04, de l'ens públic de Ràdio Televisió de

les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la

Sra. Maria Umbert i Cantalapiedra.

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

21 d'abril del 2004, conformement amb l'establert a l'article 175

del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de

referència, que solAlicita la compareixença urgent de la Sra.

Maria Umbert i Cantalapiedra, directora general de l'ens públic

de Ràdio Televisió de les Illes Balears, davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre

el projecte de la posada en marxa de l'ens públic de Ràdio

Televisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 21 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 2027/04. 

Conformement amb l'article 158.4 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears i amb els criteris per a la inclusió

de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple en

l'ordre del dia de les sessions plenàries ordinàries, adoptats per

la Mesa i la Junta de Portaveus en sessió de dia 10 de setembre

del 2003 (publicats en el BOPIB núm. 11, de 26 d'octubre del

2003), la pregunta presentada i no inclosa a l'ordre del dia de

la sessió plenària de dia 20 d'abril del 2004 que queda

decaiguda és la RGE núm. 2027/04, presentada pel diputat

Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, relativa a insults per recollida de

signatures contra la política del Govern en matèria de

normalització lingüística, publicada en el BOPIB núm. 37, de

14 d'abril d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 19 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que per Resolució de la Presidència del dia 23 de juny

del 2003, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 2947/03

del dia 24 de juny del 2003, en ús de les facultats previstes a

l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,

s’aprovà el nomenament de la Sra. Indaura Gil Mendoza com

a personal eventual amb categoria d’administrativa de cap de

negociat (assimilada a funcionària de carrera del grup C, nivell

23) i  adscrita al servei del secretari segon de la Mesa.

                   

Atès que l’Hble. Sr. Francesc Quetglas Rosanes del Grup

Parlamentari Socialista, mitjançant l’escrit amb RGE núm.

2054/04 del dia 7 d’abril del 2004, solAlicita el cessament de la

Sra. Indaura Gil Mendoza, com a personal eventual adscrita al

servei del secretari segon de la Mesa, Hble. Sr. Fèlix Fernández

Terrés, amb efectes des del dia 12 d’abril del 2004.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de

Personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. El cessament de la Sra. Indaura Gil Mendoza, com a

personal eventual amb categoria administrativa de cap de

negociat,  adscrita al servei del secretari segon de la Cambra,

Hble. Sr. Fèlix Fernández Terrés, amb efectes econòmics i

administratius a partir del dia 12 d’abril del 2004.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar d’aquest cessament a la propera reunió de la Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs

potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en el

termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot

d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei

30/1992, de dia 26 de novembre, del Règim Jurídic de les

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

Comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que

disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de

juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,

en el termini de dos mesos comptadors des de la data de

notificació de la present resolució.

  

A la seu del Parlament, a 14 d’abril del 2004.

El president del Parlament de les Illes Balears:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
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Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les

Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,

adscrites al servei dels grups parlamentaris  i dels membres

de la Mesa de la Cambra.

B. L'Hble. Sr. Francesc Quetglas Rosanes, mitjançant l'escrit

amb RGE núm. 2055/04 del dia 7 d’abril del 2004, solAlicita

el nomenament del Sr. Francisco Fernández Terrés, amb

DNI núm. 1396471, com a personal eventual adscrit al

servei del membre de la Mesa Hble. Sr. Félix Fernández

Terrés (secretari segon d’aquesta).

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment

resta vacant.

En ús de les facultats previstes a l'article 5 de l’Estatut de

personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Francisco Fernández Terrés, com a personal

eventual amb categoria d’administrativa de cap de negociat

(assimilat a funcionari de carrera del grup C, nivell 23),  adscrit

al servei del secretari segon de la Mesa, amb efectes econòmics

i administratius des del dia indicat a l’acta de presa de

possessió de la plaça.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la

Mesa.

4. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs

potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el

termini d’un mes comptador des de la data de notificació

d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,

de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de Règim Jurídic de

les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

Comú,  o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que

disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de

juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa

Administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de

la data de notificació de la present resolució.

  

A la seu del Parlament, a 14 d’abril del 2004.

El president del Parlament de les Illes Balears:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)

Canvi de portaveu del Grup Parlamentari Socialista.

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

21 d'abril del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE núm.

2052/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant

el qual es comunica el nomenament de l'Hble. Sra. Diputada

Francina Armengol i Socias com a portaveu titular.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 21 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

Canvi de portaveu del Grup Parlamentari Popular.

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

21 d'abril del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE núm.

2313/04, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant

el qual es comunica el nomenament de l'Hble. Sr. Diputat

Francesc Molina i Fresneda com a portaveu titular, en

substitució de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger.

I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 21 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)

Substitucions a diverses comissions i a la Diputació

Permanent.

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

21 d'abril del 2004, es donà per assabentada de l'escrit RGE

núm. 2053/04, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,

mitjançant el qual comunica les substitucions següents:

Comissió d'Assumptes Institucionals

L'Hble. Sra. Francina Armengol i Socias substitueix l'Hble.

Sr. Francesc Antich i Oliver.

L'Hble. Sra. Pilar Costa i Serra substitueix l'Hble. Sr.

Valentí Valenciano i López.

Comissió d'Assumptes Socials

L'Hble. Sra. Aina Maria Salom i Soler substitueix l'Hble.

Sra. Francina Armengol i Socias.

Comissió de Cultura, Educació i Esports

L'Hble. Sra. Rosamaria Alberdi i Castell substitueix l'Hble.

Sra. Pilar Costa i Serra.

Comissió no permanent de Salut

L'Hble. Sra. Rosamaria Alberdi i Castell substitueix l'Hble.

Sra. Aina Maria Salom i Soler.

Diputació Permanent

L'Hble. Sra. Francina Armengol i Socias substitueix, com

a titular, l'Hble. Sra. Francesc Antich i Oliver.

L'Hble. Sr. Celestí Alomar i Mateu substitueix, com a

suplent, l'Hble. Sra. Francina Armengol i Socias.



I això es publica per a coneixement general.

Palma, a 21 d'abril del 2004.

El president del Parlament:

Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 37.

- Pàg. 1051-1053. Respostes a preguntes formulades en el Ple.

Apartats A)-O).

On diu: El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 2 de març del 2004, ...

Ha de dir: El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 23 de març del 2004, ...

- Pàg. 1078. Informacions. Apartat A).

On diu: ... de la Llei 7/1985, de creació de l'ens públic Ràdio

Televisió de les Illes Balears, ...

Ha de dir: ... de la Llei 7/1985, de creació de la companyia de

Ràdio i Televisió de les Illes Balears, ...
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