BUTLLETÍ OFICIAL
del
PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
D.L.M.558-1983

Fq.Con.núm. 33/28

11 de març del 2005

VI legislatura

Núm. 78

SUMARI
3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 2001/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis econòmic i
financers dels projecte de reforma de les carreteres d'Eivissa-Sant Antoni i Eivissa-aeroport.
2880
B) RGE núm. 2002/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de necessitats de
ràdio FM.
2880
C) RGE núm. 2003/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la inauguració
d'IB3.
2880
D) RGE núm. 2004/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica.
2881
E) RGE núm. 2005/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica.
2881
F) RGE núm. 2006/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica.
2881
G) RGE núm. 2007/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica.
2881
H) RGE núm. 2008/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica.
2881
I) RGE núm. 2009/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica.
2881
J) RGE núm. 2010/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica.
2881

2870

BOPIB núm. 78 - 11 de març del 2005

K) RGE núm. 2011/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica.
2881
L) RGE núm. 2012/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica.
2882
M) RGE núm. 2013/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
quirúrgica.
2882
N) RGE núm. 2014/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera de
proves diagnòstiques.
2882
O) RGE núm. 2015/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera de
proves diagnòstiques.
2882
P) RGE núm. 2016/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera de
proves diagnòstiques.
2882
Q) RGE núm. 2017/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera de
proves diagnòstiques.
2882
R) RGE núm. 2018/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera de
proves diagnòstiques.
2882
S) RGE núm. 2019/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa farmacèutica.
2883
T) RGE núm. 2020/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions Son
Dureta.
2883
U) RGE núm. 2021/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions Son
Llàtzer.
2883
V) RGE núm. 2022/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions Hospital
de Manacor.
2883
X) RGE núm. 2023/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions Can
Misses.
2883
Y) RGE núm. 2024/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions Hospital
Verge del Toro.
2883
Z) RGE núm. 2025/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
2883
AA) RGE núm. 2026/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa.
2884
AB) RGE núm. 2027/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Son Dureta.
2884
AC) RGE núm. 2028/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Son Llàtzer.
2884
AD) RGE núm. 2029/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Hospital de Manacor.
2884
AE) RGE núm. 2030/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Can Misses.
2884
AF) RGE núm. 2031/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Hospital Verge del Toro.
2884
AG) RGE núm. 2032/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca.
2884

BOPIB núm. 78 - 11 de març del 2005

2871

AH) RGE núm. 2033/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions a
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BA) RGE núm. 2116/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
publicitat en ràdio.
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BC) RGE núm. 2118/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
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BE) RGE núm. 2120/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels actes
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BG) RGE núm. 2122/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
desplaçament a Menorca amb motiu del Dia de les Illes Balears.
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2888
BI) RGE núm. 2124/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
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BJ) RGE núm. 2125/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute consignat
per demanar autorització d'endeutament.
2888
BK) RGE núm. 2126/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions de
firma electrònica.
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BL) RGE núm. 2127/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disposició
d'ingressos oficials amb modificacions.
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BM) RGE núm. 2128/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines de
liquidació de tributs.
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BN) RGE núm. 2129/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya d'ajuda
d'elaboració de l'IRPF.
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BO) RGE núm. 2130/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions per
a la investigació científica en matèria sanitària.
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BP) RGE núm. 2131/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mitjans de
comunicació social que optaren a subvencions.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2048/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a actuacions de la Conselleria d'Obres Públiques als projectes d'autopistes d'Eivissa-aeroport i d'Eivissa-Sant Antoni.
2891
B) RGE núm. 2052/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a votació
massiva a un candidat no conegut.
2891
C) RGE núm. 2053/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recomanacions de
vot als residents argentins censats a Formentera.
2891
D) RGE núm. 2054/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recollida de
documentació electoral dels residents argentins censats a Formentera.
2891
E) RGE núm. 2055/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disculpes del
president per l'organització de la inscripció massiva de residents argentins a Formentera.
2891
F) RGE núm. 2056/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reial decret
que estableix la nova regulació dels descomptes del transport aeri i marítim.
2891
G) RGE núm. 2057/05, de l'Hble. Sr. Diputat Diego M. Guasch i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat de la fira
INTEC a Eivissa.
2891
H) RGE núm. 2058/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria A. López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
relació amb l'educació i esbarjo dels infants als hospitals.
2891
I) RGE núm. 2059/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos
d'ensenyament del català a distància mitjançant el sistema CAPSA.
2892
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J) RGE núm. 2060/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de gestió
de centres.
2892
K) RGE núm. 2061/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanyes de
donació d'òrgans i teixits.
2892
L) RGE núm. 2066/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a dotació econòmica dels centres d'ensenyament públics.
2892
M) RGE núm. 2145/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
subvencions per al petroli professional agrícola.
2892
N) RGE núm. 2156/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaracions de
la directora de l'Institut Balear de la Dona.
2892
O) RGE núm. 2157/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes de la
comissió d'experts de la Conselleria de Treball i Formació respecte dels fixos-discontinus.
2892
P) RGE núm. 2158/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descompte
del 5% només a una part de les escales realitzades.
2893
Q) RGE núm. 2159/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desplegament
normatiu de la LOCE.
2893
R) RGE núm. 2173/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a arguments del Govern per incrementar la dessalació.
2893
S) RGE núm. 2174/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exclusió dels
béns de l'Església catòlica de l'1% cultural de l'Estat.
2893
T) RGE núm. 2175/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de l'eficiència
energètica en l'enllumenat públic de Formentera.
2893
U) RGE núm. 2176/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a descontaminació de
l'aqüífer de Santa Gertrudis a Eivissa.
2893
V) RGE núm. 2177/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de
descontaminació de l'aqüífer de Santa Gertrudis a Eivissa.
2893
X) RGE núm. 2178/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació del
"farmacèutic a l'alta".
2894
Y) RGE núm. 2179/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de 15
habitatges de protecció oficial al Port de Pollença.
2894

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1992/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a plantilla d'IB3.
2895
B) RGE núm. 2067/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
programes preferits.
2895
C) RGE núm. 2068/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
percentatge d'espectadors.
2895
D) RGE núm. 2074/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació del Consell
Assessor de RTVIB.
2895
E) RGE núm. 2075/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a documental emès pel
Canal 33.
2896
F) RGE núm. 2076/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a costos dels adaptadors
per resintonitzar el Canal 33.
2896

2874

BOPIB núm. 78 - 11 de març del 2005

G) RGE núm. 2077/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solucions als
desplaçaments de freqüències.
2896
H) RGE núm. 2078/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llicència d'obres als
locals de la ràdio i televisió autonòmiques.
2896
I) RGE núm. 2081/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a implantació d'un observatori de convivència.
2896
J) RGE núm. 2084/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a emissió
2896
d'una pelAlícula en versió castellana.
K) RGE núm. 2085/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a català de Mallorca en
relació amb els eivissencs.
2896
L) RGE núm. 2086/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectius del
conveni entre RTV de les Illes Balears i diverses institucions.
2897
M) RGE núm. 2087/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord amb
l'APAIB.
2897
N) RGE núm. 2088/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura del
senyal d'IB3 TV.
2897
O) RGE núm. 2089/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manual d'ús
del català propi de les Illes Balears elaborat pel COFUC.
2897
P) RGE núm. 2090/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en
marxa de la programació d'IB3 ràdio.
2897

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2069/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la casella social de l'IRPF.

2898

B) RGE núm. 2070/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a proposta per a la correcta recepció de C33.
2898
C) RGE núm. 2115/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deducció a l'IRPF per adopció internacionals de fills.

2899

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 3373/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a zona humida de
Maristany.
2899
B) A la Pregunta RGE núm. 6101/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
2899
C) A la Pregunta RGE núm. 6116/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista d'espera
a Son Llàtzer.
2900
D) A la Pregunta RGE núm. 6119/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista d'espera
a l'Hospital Verge del Toro.
2900
E) A la Pregunta RGE núm. 6621/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista d'espera
a Son Llàtzer.
2900
F) A la Pregunta RGE núm. 6624/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista d'espera
a l'Hospital Verge del Toro.
2900
G) A la Pregunta RGE núm. 6768/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a ajuts a propietaris
dins parcs naturals.
2900
H) A la Pregunta RGE núm. 6890/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista d'espera
a l'Hospital de Manacor.
2900
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I) A la Pregunta RGE núm. 6891/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista d'espera
a l'Hospital de Can Misses.
2900
J) A la Pregunta RGE núm. 7004/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions al projecte
Life Posidonia.
2901
K) A la Pregunta RGE núm. 7061/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a l'Hospital
Verge del Toro.
2902
L) A la Pregunta RGE núm. 7063/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa.
2902
M) A la Pregunta RGE núm. 7064/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a Son Llàtzer.
2902
N) A la Pregunta RGE núm. 7066/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital de Manacor.
2902
O) A la Pregunta RGE núm. 7067/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital Can Misses.
2903
P) A la Pregunta RGE núm. 7068/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital Verge del Toro.
2903
Q) A la Pregunta RGE núm. 7069/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats de Menorca.
2903
R) A la Pregunta RGE núm. 7201/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a canalització de les aigües
pluvials d'Alaior.
2903
S) A la Pregunta RGE núm. 7202/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a canalització de les aigües
d'Alaior.
2903
T) A la Pregunta RGE núm. 7376/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a anàlisi organitzativa
i de processos de l'IBANAT.
2903
U) A la Pregunta RGE núm. 7377/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a anàlisi organitzativa
i de processos de l'IBANAT.
2904
V) A la Pregunta RGE núm. 8734/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.
2904
X) A la Pregunta RGE núm. 8735/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i consultes fora
d'horari laboral.
2904
Y) A la Pregunta RGE núm. 8736/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i consultes fora
d'horari laboral normal.
2904
Z) A la Pregunta RGE núm. 8744/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
2904
AA) A la Pregunta RGE núm. 8745/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa.
2904
AB) A la Pregunta RGE núm. 8749/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital de Can Misses.
2905
AC) A la Pregunta RGE núm. 8750/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital Verge del Toro.
2905
AD) A la Pregunta RGE núm. 8751/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
2905
AE) A la Pregunta RGE núm. 8752/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa.
2905
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AF) A la Pregunta RGE núm. 8778/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cap de servei de societat
de la informació.
2905
AG) A la Pregunta RGE núm. 8871/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a criteris per posar 2,5
milions d'euros per centres d'atenció a persones amb discapacitats a Mallorca.
2905
AH) A la Pregunta RGE núm. 8876/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a compra de finques
dins espais naturals.
2905
AI) A la Pregunta RGE núm. 127/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.
2906
AJ) A la Pregunta RGE núm. 133/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
2906
AK) A la Pregunta RGE núm. 138/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital de Can Misses.
2906
AL) A la Pregunta RGE núm. 196/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pressupost total del
"metro".
2906
AM) A la Pregunta RGE núm. 206/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles de la Conselleria
d'Obres Públiques.
2906
AN) A la Pregunta RGE núm. 206/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles que s'utilitzen
a la Conselleria d'Obres Públiques.
2906
AO) A la Pregunta RGE núm. 208/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles que s'utilitzaven
a la Conselleria d'Obres Públiques.
2907
AP) A la Pregunta RGE núm. 209/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles de la Conselleria
d'Obres Públiques a 31 de juliol del 2003.
2907
AQ) A la Pregunta RGE núm. 210/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles de la Conselleria
d'Obres Públiques des del juliol del 2003.
2907
AR) A la Pregunta RGE núm. 211/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles de la Conselleria
d'Obres Públiques a 31 de desembre del 2004.
2907
AS) A la Pregunta RGE núm. 212/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles de la Conselleria
d'Obres Públiques a 31 de juliol del 2004.
2907
AT) A la Pregunta RGE núm. 213/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles adquirits per la
Conselleria d'Obres Públiques.
2907
AU) A la Pregunta RGE núm. 581/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a previsions per al
2005 de quanties i conceptes de les transferències de capital i transferències corrents al Consell d'Eivissa i Formentera.
2907
AV) A les Preguntes RGE núm. 586/05 i 746/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a llicència
d'activitats de l'EBAP i a requisits de l'edifici on es realitzen les classes per a policies locals.
2907
AX) A la Pregunta RGE núm. 589/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a consells de Govern
presidits per altra persona distinta al president.
2908
AY) A la Pregunta RGE núm. 608/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a propostes al Comitè de
savis de reforma de l'Estatut.
2908
AZ) A la Pregunta RGE núm. 610/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a informació privilegiada
sobre el Pla de desestacionalització.
2908
BA) A la Pregunta RGE núm. 754/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a manifestacions del director
general d'Emergències.
2908
BB) A la Pregunta RGE núm. 767/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a formació de tècnics de
prevenció de riscs laborals.
2908
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3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 1775/05.

2908

5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 77.

2909
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2001/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis
econòmic i financers dels projecte de reforma de les carreteres
d'Eivissa-Sant Antoni i Eivissa-aeroport. (Mesa de 9 de març
del 2005).
RGE núm. 2002/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
necessitats de ràdio FM. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2003/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
inauguració d'IB3. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2004/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2005/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2006/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2007/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2008/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2009/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2010/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2011/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2012/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2013/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera quirúrgica. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2014/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista

d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 9 de març del
2005).
RGE núm. 2015/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 9 de març del
2005).
RGE núm. 2016/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 9 de març del
2005).
RGE núm. 2017/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 9 de març del
2005).
RGE núm. 2018/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera de proves diagnòstiques. (Mesa de 9 de març del
2005).
RGE núm. 2019/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2020/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions Son Dureta. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2021/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions Son Llàtzer. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2022/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions Hospital de Manacor. (Mesa de 9 de març del
2005).
RGE núm. 2023/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions Can Misses. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2024/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions Hospital Verge del Toro. (Mesa de 9 de març del
2005).
RGE núm. 2025/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 9 de
març del 2005).
RGE núm. 2026/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 9 de
març del 2005).
RGE núm. 2027/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Dureta. (Mesa
de 9 de març del 2005).
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RGE núm. 2028/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Son Llàtzer. (Mesa
de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2029/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Hospital de
Manacor. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2030/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Can Misses. (Mesa
de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2031/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions en jornada extraordinària a Hospital Verge del
Toro. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2032/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Menorca. (Mesa de 9 de
març del 2005).
RGE núm. 2033/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions a centres concertats a Eivissa. (Mesa de 9 de
març del 2005).
RGE núm. 2034/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Son Dureta. (Mesa de 9 de març del 2005).
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RGE núm. 2042/05, 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 9 de març del 2005).
RGE núm. 2043/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Hospital Verge del Toro. (Mesa de 9 de
març del 2005).
RGE núm. 2044/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions i consulta fora d'horari laboral. (Mesa de 9 de
març del 2005).
RGE núm. 2045/05, 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 9 de
març del 2005).
RGE núm. 2046/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes
i/o intervencions de Son Dureta. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2047/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consultes i
intervencions fora de centre. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2082/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions de la Conselleria d'Obres
Públiques pel que fa als habitatges protegits. (Mesa de 9 de
març del 2005).

RGE núm. 2035/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera Son Llàtzer. (Mesa de 9 de març del 2005).

RGE núm. 2083/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a ajuntaments que han cedit sòl per a
habitatges protegits. (Mesa de 9 de març del 2005).

RGE núm. 2036/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Hospital de Manacor. (Mesa de 9 de març del
2005).

RGE núm. 2105/05, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a model de gestió per al futur hospital
d'Inca. (Mesa de 9 de març del 2005).

RGE núm. 2037/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Can Misses. (Mesa de 9 de març del 2005).

RGE núm. 2116/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
la publicitat en ràdio. (Mesa de 9 de març del 2005).

RGE núm. 2038/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera a Hospital Verge del Toro. (Mesa de 9 de març del
2005).

RGE núm. 2117/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
la publicitat en premsa. (Mesa de 9 de març del 2005).

RGE núm. 2039/05, 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 9 de març del 2005).
RGE núm. 2040/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera Son Llàtzer. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2041/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusions
de llista d'espera a Hospital de Manacor. (Mesa de 9 de març
del 2005).

RGE núm. 2118/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
la inauguració d'IB3 Televisió. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2119/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
la inauguració d'IB3 Ràdio. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2120/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
actes de dia 1 de març. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2121/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
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desplaçament a Eivissa amb motiu del Dia de les Illes Balears.
(Mesa de 9 de març del 2005).

Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

RGE núm. 2122/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
desplaçament a Menorca amb motiu del Dia de les Illes
Balears. (Mesa de 9 de març del 2005).

Quina empresa o quines empreses han realitzat els "estudis
econòmics i financers" dels projectes de reforma de les
carreteres d'Eivissa-Sant Antoni i de l'ampliació de la carretera
Eivissa-aeroport?

RGE núm. 2123/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
per als actes programats a Menorca. (Mesa de 9 de març del
2005).
RGE núm. 2124/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
avaluadora per proposar ajudes als ajuntaments que
organitzin alternatives al "botellón". (Mesa de 9 de març del
2005).
RGE núm. 2125/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
consignat per demanar autorització d'endeutament. (Mesa de
9 de març del 2005).
RGE núm. 2126/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsions de firma electrònica. (Mesa de 9 de març del 2005).

Palma, a 2 de març del 2005.
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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Relacions Institucionals
i Vicepresidència del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha presentat el Govern de les Illes Balears davant el
Ministeri d'Indústria, el Pla de necessitats de ràdio FM? En cas
afirmatiu, lliurau còpia del document presentat davant el
ministeri.
Palma, a 2 de març del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

RGE núm. 2127/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
disposició d'ingressos oficials amb modificacions. (Mesa de 9
de març del 2005).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2128/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines
de liquidació de tributs. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2129/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya d'ajuda d'elaboració de l'IRPF. (Mesa de 9 de març
del 2005).
RGE núm. 2130/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
per a la investigació científica en matèria sanitària. (Mesa de
9 de març del 2005).

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Relacions Institucionals
i Vicepresidència del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost de tota la publicitat, les invitacions, els
actes, etc., amb motiu de la inauguració d'IB3 ràdio i televisió
de dia 1 de març del 2005?
Palma, a 2 de març del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

RGE núm. 2131/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mitjans de
comunicació social que optaren a subvencions. (Mesa de 9 de
març del 2005).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 de març del 2005.
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 a la Conselleria d'Obres Públiques del

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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 28 de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
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El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 28 de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

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 28 de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a l'Hospital
de Son Dureta, per especialitats i temps d'espera, a 28 de febrer
del 2005.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

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

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
28 de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a l'Hospital
de Son Llàtzer, per especialitats i temps d'espera, a 28 de febrer
del 2005.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

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

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 28 de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a l'Hospital
de Manacor, per especialitats i temps d'espera, a 28 de febrer del
2005.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

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

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

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a l'Hospital
Verge del Toro, per especialitats i temps d'espera, a 28 de febrer
del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital Son
Llàtzer, indicant l'espera màxima, a 28 de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

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

Nombre de malalts en llista d'espera per consulta a l'Hospital
de Can Misses, per especialitats i temps d'espera, a 28 de febrer
del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital de Son
Dureta, indicant l'espera màxima, a 28 de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

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

Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital Verge del
Toro, indicant l'espera màxima, a 28 de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital Can
Misses, indicant l'espera màxima, a 28 de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Malalts en llista d'espera per a la realització d'ecografia,
TAC, Tac helicoïdal, mamografia i RNM a l'Hospital de
Manacor, indicant l'espera màxima, a 28 de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.
Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals d'ib-salut
i de medicina primària de cada illa, referida a 28 de febrer del
2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:

BOPIB núm. 78 - 11 de març del 2005
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Can Misses, referit al mes de febrer del 2005.

T)

Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Son Dureta, referit al mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
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 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Verge del Toro, referit al mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Son Llàtzer, referit al mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions programades i realitzades, per
especialitats, en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres
concertats de Menorca durant el mes de febrer del 2005.

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 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a
l'Hospital de Manacor, referit al mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 2 de març del 2005.
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 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres
concertats d'Eivissa durant el mes de febrer del 2005.

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.

Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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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 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Son
Dureta, referit al mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
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 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Son
Llàtzer, referit al mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Can
Misses, referit al mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
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 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Verge
del Toro, referit al mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària, per especialitats i temps d'espera de menys de 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres concertats
de Menorca, referit al mes de febrer del 2005.

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 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de
Manacor, referit al mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Palma, a 2 de març del 2005.
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 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a centres concertats
a Eivissa, referit al mes de febrer del 2005.

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.

Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.
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Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica ,
per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, entre 3
i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Son Dureta, referit al
mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
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.

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 3 mesos, entre 3
i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Verge del Toro,
referit al mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Nombre d'entrades i sortides de llista d'espera quirúrgica ,
per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, entre 3
i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Son Llàtzer, referit
al mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Son
Dureta el mes de febrer del 2005.

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 3 mesos, entre 3
i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Manacor, referit al
mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
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 3 mesos, entre 3
i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Can Misses, referit
al mes de febrer del 2005.

Palma, a 2 de març del 2005.
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 febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
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.
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Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a
l'Hospital de Manacor el mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
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.

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 per la realització de consultes i per
intervencions pel personal de l'Hospital Can Misses fora de
l'horari laboral, "peonades", distribuït per serveis durant el mes
de febrer del 2005?
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Nombre de pacients exclosos de la llista d'espera quirúrgica
per motiu de sortida i per especialitats i temps d'espera a Can
Misses el mes de febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 per la realització de consultes i/o
intervencions pel personal de l'Hospital Son Dureta fora de
l'horari laboral, "peonades", distribuït per serveis durant el mes
de febrer del 2005?

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 febrer del 2005.
Palma, a 2 de març del 2005.
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.

Palma, a 2 de març del 2005.
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 per la realització de consultes i per
intervencions pel personal de l'Hospital Verge del Toro fora de
l'horari laboral, "peonades" (CS Canal Salat, Centre de
Medicina avançada i Clínica Menorca), distribuït per serveis
durant el mes de febrer del 2005?
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 febrer del 2005?
Palma, a 2 de març del 2005.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions d'inici i quines d'execució durà a terme la
Conselleria d'Obres Públiques al llarg del 2005 pel que fa als
habitatges protegits i quina data de finalització té cadascuna?
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Palma, a 3 de març del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins ajuntaments han cedit sòl per dur endavant habitatges
protegits?
Palma, a 3 de març del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
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Quants de doblers ha costat la publicitat contractada en
premsa per a la inauguració d'IB3, per illes?
Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
Quants de doblers ha costat la inauguració d'IB3 Televisió
de dia 1 de març?
Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quin model de gestió té previst la Conselleria de Salut i
Consum per al futur Hospital d'Inca?
Palma, a 4 de març del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.
Quants de doblers ha costat la inauguració d'IB3 Ràdio de
dia 1 de març?
Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quants de doblers ha costat la publicitat contractada en ràdio
per a la inauguració d'IB3, per illes?
Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
Quants de doblers han costat els actes del Govern de les Illes
Balears amb motiu de dia 1 de març? Especificau-ho per illes
Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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.
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Quants de doblers ha costat el desplaçament dels membres
del Govern de les Illes Balears i dels seus acompanyants a l'illa
d'Eivissa amb motiu del Dia de les Illes Balears?
Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
Quants de doblers ha costat el desplaçament dels membres
del Govern de les Illes Balears i dels seus acompanyants a l'illa
de Menorca amb motiu del Dia de les Illes Balears?

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin criteri seguí el Govern de les Illes Balears perquè els
actes programats a l'illa de Menorca, seu de l'acte central del
Govern, foren pocs i minoritaris?
Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Exactament, quin és el deute que el Govern de les Illes
Balears ha consignat per solAlicitar autorització del Govern
central, 362 o 600 milions d'euros?
Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
Quina previsió té el Govern de les Illes Balears per a la
implantació de la firma electrònica?
Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
Quant ha tardat el Govern de les Illes Balears a disposar dels
impresos oficials amb les modificacions sofertes en els imposts
que recapta la comunitat autònoma?
Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
Quines persones i amb quins criteris s'elegiren per formar
part de la Comissió Avaluadora del Govern de les Illes Balears
que proposarà ajudes per als ajuntaments i entitats que
organitzin activitats alternatives al "botellón"?
Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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.
En quina data han rebut les oficines de liquidació de tributs
de la comunitat autònoma els impresos oficials modificats dels
imposts que recapta?
Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BOPIB núm. 78 - 11 de març del 2005

2889

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.

RGE núm. 2052/05, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a votació massiva a un candidat no conegut. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 9 de març del
2005).

Quins criteris seguirà el Govern de les Illes Balears per
millorar la campanya d'ajuda d'elaboració de l'IRPF?

RGE núm. 2053/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recomanacions de vot als residents argentins censats a
Formentera. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència,
Mesa de 9 de març del 2005).

Palma, a 4 de març del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 2054/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recollida
de documentació electoral dels residents argentins censats a
Formentera. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència,
Mesa de 9 de març del 2005).

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.

RGE núm. 2055/05, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a disculpes
del president per l'organització de la inscripció massiva de
residents argentins a Formentera. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència, Mesa de 9 de març del 2005).

Quines subvencions per a la investigació científica en
matèria sanitària per a l'any 2004 s'han atorgat a compte de la
resolució de la Conselleria de Salut del 23 d'abril del 2004,
BOIB núm. 74, de 25 de maig?

RGE núm. 2056/05, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reial decret que estableix la nova regulació dels descomptes
del transport aeri i marítim. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència, Mesa de 9 de març del 2005).

Palma, a 7 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

RGE núm. 2057/05, de l'Hble. Sr. Diputat Diego M. Guasch
i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat de
la fira INTEC a Eivissa. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència, Mesa de 9 de març del 2005).

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 mitjans de comunicació social van optar a rebre
concessió de subvenció, acollint-se a la resolució de la
Conselleria de Salut i Consum del 21 de setembre del 2004 i
quins van ser els mitjans de comunicació que van rebre
subvenció i per quina quantitat?
Palma, a 7 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2048/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a actuacions de la Conselleria d'Obres Públiques als
projectes d'autopistes d'Eivissa-aeroport i d'Eivissa-Sant
Antoni. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa
de 9 de març del 2005).

RGE núm. 2058/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria A.
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació amb l'educació i esbarjo dels infants als
hospitals. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència,
Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2059/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos
d'ensenyament del català a distància mitjançant el sistema
CAPSA. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència,
Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2060/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla de gestió de centres. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència, Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2061/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanyes
de donació d'òrgans i teixits. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència, Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2066/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a dotació econòmica dels centres
d'ensenyament públics. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència, Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2145/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
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relativa a subvencions per al petroli professional agrícola.
(Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2156/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaracions de la directora de l'Institut Balear de la Dona.
(Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2157/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
propostes de la comissió d'experts de la Conselleria de Treball
i Formació respecte dels fixos-discontinus. (Mesa de 9 de març
del 2005).
RGE núm. 2158/05, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
descompte del 5% només a una part de les escales realitzades.
(Mesa de 9 de març del 2005).

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 Ple.
Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transport després de l'exposició pública
dels estudis de viabilitat econòmica financera dels projectes
d'autopistes d'Eivissa-aeroport i d'Eivissa-Sant Antoni?
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

RGE núm. 2159/05, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplegament normatiu de la LOCE. (Mesa de 9 de març del
2005).

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.

RGE núm. 2173/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a arguments del Govern per incrementar la
dessalació. (Mesa de 9 de març del 2005).

Ha trobat el president del Govern qualque raó lògica per la
qual els residents argentins censats a Formentera votassin de
forma massiva un candidat que no coneixien a les eleccions
autonòmiques del 1999?
Palma, a 2 de març del 2005.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

RGE núm. 2174/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exclusió dels béns de l'Església catòlica de l'1% cultural de
l'Estat. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2175/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
l'eficiència energètica en l'enllumenat públic de Formentera.
(Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2176/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
descontaminació de l'aqüífer de Santa Gertrudis a Eivissa.
(Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2177/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de
descontaminació de l'aqüífer de Santa Gertrudis a Eivissa.
(Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2178/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implantació del "farmacèutic a l'alta". (Mesa de 9 de març del
2005).
RGE núm. 2179/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduardo Puche
i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció de 15 habitatges de protecció oficial al Port de
Pollença. (Mesa de 9 de març del 2005).
Palma, a 9 de març del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Com valora el president del Govern que grups de joves
pagats pel seu govern recomanessin als residents argentins
censats a Formentera que votassin la seva candidatura a les
eleccions autonòmiques del 1999?
Palma, a 2 de març del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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.
Com pot explicar el president del Govern de les Illes Balears
que grups de joves pagats pel seu govern s'encarreguessin de
recollir la documentació electoral, incloent el sobre amb el vot,
dels residents argentins censats a Formentera a les eleccions
autonòmiques del 1999?
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Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Quines actuacions encaminades a l'educació i a l'esbarjo dels
infants es desenvolupen als hospitals gestionats per l'ib-salut o
la Conselleria de Salut i Consum?
Palma, a 2 de març del 2005.
La diputada:
Maria A. López i Oleo.

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

Pensa el president del Govern disculpar-se en algun moment
davant els ciutadans de les Illes Balears per l'organització des
del seu govern de la inscripció massiva de residents argentins a
Formentera a les eleccions autonòmiques del 1999?
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 són els objectius que persegueix la Conselleria
d'Interior amb la posada en marxa dels cursos d'ensenyament
del català a distància amb el sistema anomenat CAPSA?
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

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.
Com valora la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports l'aprovació per part del Govern de l'Estat del Reial
Decret que estableix la nova regulació dels descomptes per
transport aeri i marítim?
Palma, a 2 de març del 2005.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins objectius es persegueixen per part de la Conselleria
d'Educació i Cultura amb l'aplicació del Pla de gestió de
centres?
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.
Quin ha estat el resultat de la celebració de la fira
Informàtica. Noves Tecnologies i Electrònica (INTEC) a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Diego M. Guasch i Díaz.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Quins han estat els resultats de les campanyes de donació
d'òrgans i teixits posades en marxa per part de la Conselleria de
Salut i Consum?
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.
Per quin motiu s'ha ajornat el pagament de la dotació
econòmica als centres d'ensenyament públics corresponent al
primer quadrimestre del 2005?
Palma, a 3 de març del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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

La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com explica la consellera de Salut i Consum la flagrant
vulneració dels drets dels usuaris de les Illes Balears, pel fet que
el 5% relatiu a l'augment del descompte del transport aeri que
avança el Govern de les Illes Balears s'apliqui només sobre part
de l'impost del cost total del desplaçament realitzat, quan aquest
s'ha hagut de realitzar amb una o més escales?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 quin motiu la Conselleria d'Agricultura i Pesca ha
retardat la convocatòria de subvencions per al petroli
professional agrícola?

Palma, a 8 de març del 2005.
La diputada:
M José Camps i Orfila.

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

Palma, a 8 de març del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Està d'acord el Govern de les Illes Balears amb les
declaracions que amb motiu del Dia Internacional de la Dona va
fer la directora de l'Institut Balear de la Dona?
Palma, a 8 de març del 2005.
La diputada:
Carme García i Querol.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 quin motiu la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears continua endavant amb el
desplegament normatiu de la LOCE quan està en ple debat de
la reforma del sistema educatiu?
Palma, a 8 de març del 2005.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins arguments té el Govern de les Illes Balears per
justificar la construcció de 4 dessaladores més a les Illes?

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.
Quines propostes ha fet la comissió d'experts que la
Conselleria de Treball i Formació va convocar a començament
de legislatura respecte dels fixos-discontinus pel que fa a
iniciatives del mateix Govern de les Illes Balears, dels
empresaris o que serveixin per a la Comissió Mixta de Fixosdiscontinus del REB?
Palma, a 8 de març del 2005.

Palma, a 9 de març del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

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
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següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereix al conseller d'Educació i Cultura el
fet que es puguin excloure els béns de l'Església catòlica de les
obres que es poden finançar amb l'anomenat 1% cultural de
l'Estat?
Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

2893

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 oral davant Ple.
Quins beneficis ha suposat la implantació de la figura del
"farmacèutic a l'alta" per part de la Conselleria de Salut i
Consum?
Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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.
Quines actuacions pensa portar a terme la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia en matèria de millora de l'eficiència
energètica en l'enllumenat públic a l'illa de Formentera?
Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Josep Mayans i Serra.

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 oral davant Ple.
En quina situació es troba la promoció de 15 habitatges de
protecció oficial al Port de Pollença a l'anomenat Hotel Caroti?
Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Eduardo Puche i Castillejo.

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.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Quina situació es va trobar el conseller de Medi Ambient en
relació amb la descontaminació de l'aqüífer de Santa Gertrudis
a Eivissa?

RGE núm. 1992/05, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a plantilla d'IB3, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 3 de març del 2005).

Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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 oral davant Ple.
Quines actuacions s'han posat en marxa des de la Conselleria
de Medi Ambient per a la descontaminació de l'aqüífer de Santa
Gertrudis a Eivissa?
Palma, a 9 de març del 2005.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

RGE núm. 2067/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a programes preferits, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 3 de març del 2005).
RGE núm. 2068/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a percentatge d'espectadors, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 3 de març del
2005).
RGE núm. 2074/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació del
Consell Assessor de RTVIB, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
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Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 3 de març del 2005).
RGE núm. 2075/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a documental
emès pel Canal 33, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, de 3 de març del 2005).
RGE núm. 2076/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a costos dels
adaptadors per resintonitzar el Canal 33, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 3 de març del
2005).
RGE núm. 2077/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solucions
als desplaçaments de freqüències, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 3 de març del
2005).
RGE núm. 2078/05, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llicència
d'obres als locals de la ràdio i televisió autonòmiques, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, de 3 de març del 2005).
RGE núm. 2081/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a implantació d'un observatori de convivència,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2084/05, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a emissió d'una pelAlícula en versió castellana, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, de 3 de març del 2005).
RGE núm. 2085/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a català de
Mallorca en relació amb els eivissencs, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 3 de març del
2005).
RGE núm. 2086/05, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
objectius del conveni entre RTV de les Illes Balears i diverses
institucions, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, de 3 de març del 2005).

RGE núm. 2087/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord
amb l'APAIB, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, de 3 de març del 2005).
RGE núm. 2088/05, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cobertura del senyal d'IB3 TV, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 3 de març del 2005).
RGE núm. 2089/05, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manual d'ús del català propi de les Illes Balears elaborat pel
COFUC, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, de 3 de març del 2005).
RGE núm. 2090/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a posada en marxa de la programació d'IB3 ràdio, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, de 3 de març del 2005).
Palma, a 3 de març del 2005.
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 comissió.
S'ha fet algun tipus de gestió amb el Sr. Urdaci per tal
d'incorporar-lo a la plantilla d'IB3?
Palma, a 2 de març del 2005.
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 de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
La directora general d'IB3 va afirmar que, segons un estudi
d'audiència realitzat, els ciutadans de les Illes Balears tenen
preferència pel model del C9 per sobre del del TV3, quins són
els programes preferits pels espectadors de les Illes Balears de
C9, TV3, C33 i Punt2 i amb quin percentatge?
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Pere Sampol i Mas.
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Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
La directora general d'IB3 va afirmar que, segons un estudi
d'audiència realitzat, els ciutadans de les Illes Balears tenen
preferència pel model del C9 per sobre del del TV3, quin és el
percentatge d'espectadors de C9, TV3, C33 i Punt2 a les Illes
Balears?

F)
D'acord amb la resolució de Presidència sobre aplicació de
les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
la diputada sotasignant formula a la directora general de l'ens
públic RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Donarà suport la directora general de l'ens públic de RTVIB
que el Govern pagui íntegrament els costos dels adaptadors
necessaris als habitatges o comunitats de propietaris per
resintonitzar el Canal 33 o qualsevol altre canal afectat per IB3?
Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 3 de març del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D)
D'acord amb la resolució de Presidència sobre aplicació de
les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
la diputada sotasignant formula a la directora general de l'ens
públic RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Quan té previst l'ens públic de RTVIB la creació del Consell
Assessor?

D'acord amb la resolució de Presidència sobre aplicació de
les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
la diputada sotasignant formula a la directora general de l'ens
públic RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Es preveu donar solució als desplaçaments de les
freqüències de TV3 que en diferents punts de Mallorca s'han
produït (de moment a Pollença, Alcúdia i Son Servera)?
Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb la resolució de Presidència sobre aplicació de
les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
la diputada sotasignant formula a la directora general de l'ens
públic RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Té previst IB3 TV emetre el documental sobre la Guerra
Civil a les Illes Balears que va emetre el Canal 33 el passat dia
23 de febrer en el programa "Zona Roja" i que no es va poder
veure, perquè en aquell moment canvià la freqüència del Canal
33 per la d'IB3?
Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:

H)
D'acord amb la resolució de Presidència sobre aplicació de
les normes reglamentàries de funcionament de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
la diputada sotasignant formula a la directora general de l'ens
públic RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Han tingut o tenen totes les obres realitzades o que es
realitzen als locals de la ràdio i televisió autonòmiques, llicència
d'obres en totes i cadascuna de les Illes?
Palma, a 15 de febrer del 2005.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

Quins objectius es persegueixen amb el desenvolupament
del conveni signat entre l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Cultura i els tres
consells insulars en matèria de control de la programació
infantil?
Palma, a 3 de març del 2005.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

Pensa implantar la Conselleria d'Educació un observatori de
convivència en el medi escolar per prevenir i manejar situacions
de conflicte i violència en els centres educatius?
Palma, a 3 de març del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
Per quin motiu IB3 va emetre la versió en castellà d'"Una
tardor a Nova York", quan existeix la versió doblada en català?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que es preveu als articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra i les instruccions aprovades per la
Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, la diputada sotasignant
formula a la directora general de l'ens públic esmentat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quina valoració fa de l'acord assolit amb l'associació
d'empreses productores d'audiovisuals de les Illes Balears per al
desenvolupament i promoció del sector?
Palma, a 3 de març del 2005.
La diputada:
Maria A. López i Oleo.

Palma, a 3 de març del 2005.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
K)
D'acord amb el que es preveu als articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra i les instruccions aprovades per la
Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a la directora general de l'ens públic esmentat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Comparteix l'opinió feta pública recentment en relació que
"el català de Mallorca els resulta als eivissencs tan estrany com
el de Girona"?

D'acord amb el que es preveu als articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra i les instruccions aprovades per la
Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a la directora general de l'ens públic esmentat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quin ha estat el grau de cobertura del senyal d'IB3 TV a la
primera emissió de la programació en proves?
Palma, a 3 de març del 2005.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

Palma, a 3 de març del 2005.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que es preveu als articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra i les instruccions aprovades per la
Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, la diputada sotasignant
formula a la directora general de l'ens públic esmentat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

O)
D'acord amb el que es preveu als articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra i les instruccions aprovades per la
Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a la directora general de l'ens públic esmentat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
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És cert que el manual d'ús del català propi de les Illes
Balears elaborat pel COFUC ha estat presentat per a la consulta
a la UIB?
Palma, a 3 de març del 2005.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la comissió
pertinent.
La comunitat autònoma de les Illes Balears té competència
exclusiva en matèria de serveis socials (article 10.14 de l'Estatut
d'Autonomia). Per tant, els doblers obtinguts pel fet de marcar
la casella d'"altres fins socials" de la declaració de l'IRPF han de
revertir en projectes socials a les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que es preveu als articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra i les instruccions aprovades per la
Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, la diputada sotasignant
formula a la directora general de l'ens públic esmentat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quina valoració li mereix la posada en marxa de la
programació d'IB3 Ràdio?
Palma, a 3 de març del 2005.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

Les competències autonòmiques estan transferides en bona
mesura als consells (Llei 12/1993, de 20 de desembre,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
serveis socials i assistència social), i també als ajuntaments
tenen assumides competències socials rellevants.
Actualment, la recaptació per aquest concepte és gestionada
per l'Estat, que convoca directament subvencions a entitats,
enguany mitjançant l'Ordre TAS/247/2005, de 17 de febrer, per
la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoca la
concessió de subvencions per a la realització de programes de
cooperació i voluntariat socials amb càrrec a l'assignació
tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
que surt publicada al BOE de 21 de febrer i que puja a un total
de 96.945.430 euros.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que, reconeixent la competència autonòmica en matèria de
serveis socials, transfereixi a les institucions d'autogovern la
part que en correspon dels doblers recaptats en la casella
d'"altres fins socials" de la declaració d'IRPF.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Palma, a 2 de març del 2005.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2069/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la casella social de l'IRPF, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 9 de març del 2005).
RGE núm. 2070/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a proposta per a la correcta recepció de
C33, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de març del
2005).
RGE núm. 2115/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deducció a l'IRPF per adopció internacionals de
fills, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 9 de març del 2005).
Palma, a 9 de març del 2005.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
L'article 30 de la Llei de normalització lingüística de les
Illes Balears estableix que:
"1. El Govern de la comunitat autònoma ha de dur una
política de colAlaboració en matèria de ràdio i televisió, amb
altres comunitats autònomes que tinguin el català com a
llengua pròpia.
2. En qualsevol cas, el Govern de la comunitat autònoma
farà les gestions necessàries per facilitar als ciutadans de les
Illes Balears la recepció de les emissions de televisió en
llengua catalana dependents d'altres comunitats autònomes."
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Això no obstant, el proppassat 23 de febrer el Govern no
solament va incomplir el deure de facilitar la recepció de les
emissores en llengua catalana, sinó que va tapar la freqüència en
la qual es rebia. I això sense cap meva d'advertència prèvia als
usuaris, la qual cosa ha creat, en alguns casos, la impossibilitat
de la recepció sense una inversió econòmica per instalAlar un
equip amplificador.
Cal denunciar, també que tot i que no era necessari fer
efectiva la desconnexió en el moment precís en què es va fer,
aquesta va coincidir just quan s'havia d'emetre un programa
referit a les Illes Balears que causava expectació.
El Govern no havia d'haver perjudicat la recepció de K3 i
C33. Això no obstant, per al supòsit que no torni a la situació
anterior, com a mínim, ha de posar-se al davant per recuperar la
recepció del C33 a tots els aparells i, a tal fi, ha d'oferir els seus
serveis, d'ofici i gratuïtament.

preveu cap tipus d'ajudes a aquestes famílies, contràriament al
que fan altres comunitats.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir una deducció de la quota íntegra autonòmica
de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per adopció
internacional de fills.
En el supòsit de l'adopció internacional, els contribuents
podran deduir la quantitat de 900 euros anuals per cada fill
adoptat. En el cas d'adopcions múltiples, pel segon fill i
següents, la deducció s'incrementarà en 450 euros i es farà en el
període impositiu en el qual es produeixi l'adopció i en els tres
següents."
Palma, a 7 de març del 2005.
La diputada:
Aina S. Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

El Ple del Consell de Mallorca, en acords unànimes dels dies
8 de març i 22 d'octubre del 2004 va instar el Govern a no
adoptar cap mesura que dificultés la recepció actual dels canals
en llengua catalana.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:
Primer. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
protesta formal davant el Govern de les Illes Balears per
l'incompliment de la Llei de 29 d'abril del 1986, de
normalització lingüística de les Illes Balears, que estableix com
a deure del Govern "facilitar als ciutadans de les Illes Balears la
recepció de les emissions de televisió en llengua catalana
dependents d'altres comunitats autònomes".
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a assegurar la recepció correcta de K3 i C33.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a endegar una campanya en la qual ofereixi,
d'ofici, resintonitzar tots els aparells per a la correcta recepció
dels canals K3 i C33, tret d'acord dels propietaris en sentit
contrari, i assumint-ne els costos que se'n derivin.
Palma, a 2 de març del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 3373/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a zona
humida de Maristany. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del
2004).
La zona de Maristany situada al terme municipal d'Alcúdia
no figura al llistat de zones humides a protegir que apareix a
l'article 63 del Pla Hidrològic de les Illes Balears.
Sí consta a la Conselleria de Medi Ambient que a la darrera
versió de la normativa urbanística de l'Ajuntament d'Alcúdia
s'ha qualificat aquesta zona com a sistema general dins sòl rústic
destinat a espai lliure públic, per tal de protegir els valors de la
zona i fer possible, en la mesura en què sigui compatible amb
aquests, el gaudiment públic de dit espai.
En aplicació del Reial Decret estatal núm. 378/01, la
Conselleria de Medi Ambient ha de preparar dins l'any 2005 un
inventari de zones humides com a primer pas que permeti
conèixer millor l'estat de les zones que apareguin al dit inventari
i a partir d'aquest diagnòstic fixar les mesures més adients per
frenar la degradació i, si és possible, en cada cas proposar la
seva recuperació.
Palma, 28 de gener del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

El cost mitjà de l'adopció internacional és de 9.125 euros
arribant als 24.000 euros en alguns casos.
L'elevat cost d'quest progrés per a les famílies suposa una
greu discriminació enfront del tractament que reben altres
formes de paternitat, donat que la comunitat autònoma no

Ordre de Publicació
B)
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A la Pregunta RGE núm. 6101/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre
del 2004).

A la Pregunta RGE núm. 6624/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista
d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 60 de 29
d'octubre del 2004).

Cirurgia:
Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos
Més de 6 mesos

10
3
0

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major de la Cambra, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Traumatologia:
Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos
Més de 6 mesos

10
4
0

Oftalmologia:
Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos
Més de 6 mesos

12
5
0

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 6768/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a ajuts a
propietaris dins parcs naturals. (BOPIB núm. 60 de 29
d'octubre del 2004).
Lògicament, tan bon punt s'hagin adaptat les bases a la
modificació de la Llei de subvencions.

Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 26 de gener del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
H)
Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 6116/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista
d'espera a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del
2004).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major de la Cambra, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 6119/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista
d'espera a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 56 de 8
d'octubre del 2004).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major de la Cambra, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 6621/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista
d'espera a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 60 de 29 d'octubre del
2004).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major de la Cambra, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 6890/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista
d'espera a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm. 61 de 5 de
novembre del 2004).
Servei

1

CAR
CGD
DIG
GIN
OFT
ORL
TRA
URO
Total general

2
90
1
51
34
13
97
43
331

2

3
1

1
1

0

3

Motius sortida - descripció:
1 Resolució en hospital (l. programat)
2 Renúncia voluntària del pacient
3 Revisió mèdica de la indicació/exclusió per motius mèdics
Mitjana de dies d'espera de pacients sortits de llista d'espera per
especialitats:
Servei
CGD
DIG
GIN
OFT
ORL
TRA
URO

Total
63,2
69,7
55,5
57.0
79,2
70,2
77,3
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Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

al projecte Life Posidonia. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre
del 2004).

Ordre de Publicació

Per part de la Direcció General de Caça, Protecció
d'Espècies i Educació Ambiental s'han dut a terme les
actuacions següents:

A la Pregunta RGE núm. 6891/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista
d'espera a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 61 de 5 de
novembre del 2004).

Publicació infantil: El Tresor de Posidó. Coedició amb Amics
de la Terra Eivissa 4.000 unitats en català. Segona edició de
4.500 unitats novembre 2004. Traducció al castellà novembre
2004. Edició en castellà 2005.

I)

Pacients tram de 2-3 mesos d'espera
SCIR

SGIN

SOFT

SORL

STRA

SURO

Int programada

46

7

15

9

10

20

Defunció

1

Renúncia vol.

3

1

1

4

Revisió mèdica

3

1

1

1

No acudeix

2

Duplicitat

2

Ajornament a
petició pacient

1

SCIR

SGIN

SOFT

SORL

STRA

SURO

25

3

28

4

40

13

Int. causes
alienes Ibsalut

2

Renúncia vol.
Revisió mèdica

2

IlAlocalitzable

1

No acudeix

1

1

3

1

1

1

1

1

1
1

Duplicitat

1

AnulAlació per
altres causes

4

Ajornament a
petició pacient

8

1

2

2

Ajornament
motius mèdics
Rebuig a
derivació a
centre concertat

10

Publicació de caràcter general: es té maquetada en castellà,
català i anglès. El contingut és bàsicament coincident amb els
continguts de l'exposició permanent. Edició gener 2005.
Vídeo Beta. S'han editat 800 còpies en català i s'ha fet una
primera distribució dins el sector nàutic. Actualment s'està en
fase de distribució als centres escolars.
Exposicions permanents: S'ha inaugurat l'exposició de Life
Posidonia ubicada a Can Marroig (Formentera). S'està muntant
l'exposició de Menorca, al parc natural de l'albufera des Grau i
s'estan imprimint els plafons de l'exposició de Mallorca, a
ubicar al parc de s'Albufera de Mallorca la setmana del 20 al 26
de desembre.

2

Pacients tram de 3-6 mesos d'espera

Int programada

Publicació per a navegants. S'han editat 30.000 unitats bilingüe
en castellà-català i 10.000 unitats en alemany-anglès. S'han
distribuït pràcticament la totalitat entre clubs nàutics, parcs
naturals, confraries de pescadors i aula de la mar.

4

Per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i
Litoral s'han dut a terme les actuacions següents:
S'ha redactat una base de dades amb xifres de fondejos
d'embarcacions d'esplai al litoral balear (campanya de
fotografies aèries amb el seu recompte durant l'època estival),
la qual juntament amb la que ja existia d'anys anteriors, ha servit
per a l'anàlisi de pressions de fondejos a zones LIC de Balears.
També s'ha treballat en la localització i la delimitació d'àrees
amb presència de posidònia i fondejos, a partir de l'anàlisi de
cartografia bentònica i barimètrica, per preseleccionar els
sectors d'actuació.
S'ha procedit a contractar treballs d'investigació submarina a
zones preseleccionades, per inspeccions de fondejos i estudis
d'estratigrafia, a zones a protegir (juliol a setembre).

2

Amb posterioritat, s'han contractat estudis de dinàmica litoral i
propagació d'onades a àrees d'actuació, amb definició d'esforços
sobre ancoratges (octubre a desembre).

1

Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 7004/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions

Finalment s'estan redactant els projectes de fondejos a 9 zones
seleccionades dins de les LIC de les Balears.
Per part de la Direcció General de Biodiversitat s'han dut a
terme les actuacions següents:
En el marc del projecte Life, la Conselleria de Medi Ambient ha
actuat duent a terme una coordinació efectiva de totes les
activitats incloses dins del projecte que es reflecteixen en les
reunions mensuals amb els responsables de cadascun dels socis
implicats en el projecte.
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Així mateix, la Conselleria de Medi Ambient ha realitzat una
gran tasca cartogràfica, elaborant la cartografia submarina dels
fons submarins de les zones pLIC de Balears incloses al
projecte. A hores d'ara s'està cartografiant o s'ha cartografiat
tota la superfície prevista al projecte de Mallorca, Menorca,
Eivissa, Formentera i Cabrera a una escala poc usual i de gran
detall com és l'escala 1:1.000.
Per altra banda, s'han redactat el model base de pla de gestió i
alguns esborranys de pLIC concretes, per tal de trobar la millor
redacció possible que en permeti una gestió eficaç i útil, seguint
en tot moment els criteris d'especialistes en la matèria així com
el principal que aquests assegurin la protecció de l'espècie i el
manteniment en l'estat de conservació més favorable. Aquests
plans de gestió han estat contractats els darrers mesos d'aquest
any i se'n preveu la finalització d'acord amb el cronograma
previst.
Els plans de conservació de L. audouinii i de P. aristotelis ja han
estat redactats i es troben pendents d'impressió. S'han realitzat
les corresponents proves d'impremta que s'han mostrat ja a la
Comissió.
La vigilància de les colònies de L. audouinii i de P. aristotelis
s'han desenvolupat durant tot l'any i es continuaran
desenvolupant durant tot l'any que ve.
Pel que fa a l'elaboració de material divulgatiu, s'han realitzat
dos cartells divulgatius del projecte i s'està a l'espera d'imprimir
una segona edició amb un nou model. Aquesta segona edició es
farà amb cartell d'una major grandària.
La pàgina web es troba en funcionament des del mes de maig i
rep un nombre de visites molt superior al previst inicialment.
S'hi troba la informació sobre el projecte i també el vistiplau de
la Comissió. Aquesta es troba en constant actualització i
implementació de continguts. Pel que fa a la difusió de material
divulgatiu, s'ha difós tot el material entre les confraries, les
escoles i els centres de busseig.
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Urologia

Menys de 6 mesos
De 3 a 6 mesos

10
7

ORL

Menys de 6 mesos
De 3 a 6 mesos

10
4

Oftalmologia

Menys de 6 mesos
De 3 a 6 mesos

41
8

Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 7063/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 62 de 12 de
novembre del 2004).
El nombre d'intervencions programes i realitzades per
especialitats en jornada laboral ordinària per temps d'espera de
menys de 3 mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos, a centres
concertats d'¡Eivissa durant el mes d'octubre del 2004 és 0.
Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 7064/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 62 de 12
de novembre del 2004).
Intervencions menys de 3 mesos
Intervencions entre 3 i 6 mesos
Intervencions més de 6 mesos

Finalment, l'acció de modelització de l'expansió de Caulerpa
taxifolia es troba en la seva fase final després que l'IMEDEA ja
hagi pres totes les dades de camp necessàries per a la seva
realització del model de l'expansió.

0
2 Traumatologia
0

Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 28 de gener del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
N)

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 7061/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre
del 2004).
Traumatologia

Menys de 6 mesos
De 3 a 6 mesos

27
27

Cirurgia

Menys de 6 mesos
De 3 a 6 mesos

61
18

Ginecologia

Menys de 6 mesos
De 3 a 6 mesos

21
0

A la Pregunta RGE núm. 7066/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm.
62 de 12 de novembre del 2004).

Cirurgia
Urologia
Ginecologia
Oftalmologia
ORL
Traumatologia

<3
mesos

3-6
mesos

>6
mesos

Total
IQ

2
5
5
12
-3

3
13
16
30
5
18

-------

5
18
21
42
5
21
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Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
Ordre de Publicació
R)
Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 7067/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital Can Misses. (BOPIB núm.
62 de 12 de novembre del 2004).
El nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital Can
Misses referit al mes d'octubre del 1004 és 0.
Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Pregunta RGE núm. 7201/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a canalització de les
aigües pluvials d'Alaior. (BOPIB núm. 63 de 19 de novembre
del 2004).
Les actuacions per augmentar la protecció enfront
d'avingudes del nucli urbà d'Alaior es varen iniciar l'any 2002,
data que correspon a l'anterior legislatura, raó per la qual el que
subscriu desconeix els motius pels quals no es van posar d'acord
els tècnics de l'administració del Govern i els de l'Ajuntament
d'Alaior en l'arranjament dels problemes de canalització de les
aigües pluvials d'aquest municipi.
No obstant això, s'informa que dins aquesta legislatura sí hi
ha hagut acord previ entre els dirigents polítics i els tècnics
d'ambdues administracions sobre el projecte de canalització de
les aigües pluvials del municipi d'Alaior i, per aquest motiu, el
projecte de l'Ajuntament d'Alaior s'ha ajustat al de la
Conselleria de Medi Ambient.

Ordre de Publicació
P)

Palma, 28 de gener del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

A la Pregunta RGE núm. 7068/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB
núm. 62 de 12 de novembre del 2004).
Traumatologia

Cirurgia

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos
Més de 6 mesos

14
5
0

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos
Més de 6 mesos

2
0
0

Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 7202/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a canalització de les
aigües d'Alaior. (BOPIB núm. 63 de 19 de novembre del 2004).
S'informa que la Conselleria de Medi Ambient té voluntat de
colAlaborar amb l'Ajuntament d'Alaior i, per aquest motiu, ha
redactat el projecte "Protecció front a avingudes del nucli urbà
d'Alaior" i ha remès a aquest ajuntament a fi que el tengui en
compte a les seves previsions en matèria d'infraestructures i
urbanisme.
A més a més, la Conselleria de Medi Ambient gestiona la
possibilitat que el Ministeri de Medi Ambient pugui participar
en el finançament de l'esmentat projecte.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 7069/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats de Menorca. (BOPIB núm. 62 de 12 de
novembre del 2004).
Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos

4
2

Traumatologia

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos

6
8

Cirurgia

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos

7
3

Oftalmologia

Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 28 de gener del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 7376/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a anàlisi
organitzativa i de processos de l'IBANAT. (BOPIB núm. 64 de
26 de novembre del 2004).
L'IBANAT no ha contractat cap empresa per a la realització
d'una anàlisi organitzativa i de processos.
Palma, 18 de gener del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.
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Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 7377/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a anàlisi
organitzativa i de processos de l'IBANAT. (BOPIB núm. 64 de
26 de novembre del 2004).
L'IBANAT no ha contractat cap empresa per a la realització
d'una anàlisi organitzativa i de processos.

Anestèsia i reanimació
Cirurgia
C.O.
Traumatologia
Reumatologia
Oftalmologia
Psiquiatria
Radiodiagnòstic

3.924,96
1.207,68
4.226,88
120.20
120,20
1.983,30
2.163,60

Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 18 de gener del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

Y)

V)
A la Pregunta RGE núm. 8734/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del 2004).
Centre de despesa

2903

Import líquid novembre
2004

Primària Mallorca
Hospital Son Dureta
Hospital de Manacor
Hospital Son Llàtzer
Complex hospitalari
Especialitzada Mallorca
Àrea de Mallorca

9.991.455,75
996.032,87
243.052,75
503.999,97
19.424,82
1.762.510,41
11.753.966,17

Primària Menorca
Especialitzada Menorca
Àrea de Menorca

945.020,43
196.696,74
1.141.717,18

Primària Eivissa
Especialitzada Eivissa
Àrea d'Eivissa

981.107,50
228.520,50
1.209.628,00

Primària ib-salut
Especialitzada ib-salut
Total ib-salut

11.917.583,69
2.187.727,65
14.105.311,34

Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Pregunta RGE núm. 8736/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i
consultes fora d'horari laboral normal. (BOPIB núm. 67 de 28
de desembre del 2004).
El cost per la realització de les consultes i per intervencions
realitzades per personal de l'Hospital de Can Misses fora de
l'horari laboral ("peonades"), durant el mes de novembre del
2004, distribuït per serveis és 0.
Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 8744/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).
Traumatologia

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos

14
5

Oftalmologia

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos

10
7

Cirurgia

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos

19
7

Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 8735/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i
consultes fora d'horari laboral. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).

Consultes

Intervencions

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 8745/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).
El nombre d'intervencions realitzades en "jornada ordinària"
per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, entre 3
i 6 mesos i més de 6 mesos, a centres concertats d'Eivissa,
referit al mes de novembre del 2004 és 0.
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Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

El nombre d'intervencions realitzades en "jornada
extraordinària" per especialitats i temps d'espera de menys de 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos, a centres concertats
d'Eivissa durant el mes de novembre del 2004 és 0.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 8749/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB
núm. 67 de 28 de desembre del 2004).
El nombre d'intervencions realitzades en "jornada ordinària"
per especialitats i temps d'espera de menys de 3 mesos, entre 3
i 6 mesos i més de 6 mesos, a l'Hospital de Can Misses, referit
al mes de novembre del 2004 és 0.
Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 8778/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cap de servei
de societat de la informació. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).
Es tracta d'un error que en data 16 de desembre del 2004 es
va trametre a la Conselleria d'Interior la proposta per a la seva
modificació en el catàleg de llocs de feina.
Palma, 7 de gener del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 8750/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB
núm. 67 de 28 de desembre del 2004).
Traumatologia

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos

7
19

Ginecologia

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos

6
2

Cirurgia

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos

3
2

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 8871/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a criteris per
posar 2,5 milions d'euros per centres d'atenció a persones amb
discapacitats a Mallorca. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del
2005).
D'acord amb el punt 3 de la convocatòria publicada al BOIB
núm. 175 de 9 de desembre del 2004, les ajudes van destinades
a les federacions i unions d'associacions d'atenció sociosanitària
a persones amb greu discapacitat de les Illes Balears.

Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 9 de febrer del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Ma. Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 8751/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).
Urologia

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 8876/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a compra de
finques dins espais naturals. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener
del 2005).

2
2

El títol de la pregunta no es correspon amb el seu contingut.

Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 8752/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).

Palma, 19 de gener del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 127/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.
(BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).
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Àrea

Desembre
2004

Generdesembre
2004

Primària Mallorca
H. Son Dureta
H. de Manacor
H. Son Llàtzer
Complex hospitalària
Especialitzada Mallorca
Àrea de Mallorca

10.616.352,83
936.897,16
229.612,47
495.585,95
25.727,26
1.687,822,83
12.304.175,66

118.095.332,84
10.949.234,48
2.700.489,54
5.574.209,93
197.948,49
19.421.882,44
137.517.215,28

Primària Menorca
Especialitzada Menorca
Àrea de Menorca

985.962,07
203.700,13
1.189.662,20

11.550.939,80
2.324.932,85
13.875.872,69

Primària Eivissa
Especialitzada Eivissa
Àrea d'Eivissa

1.020.436,59
251.856,46
1.272.293,04

11.669.156,48
2.764.635,14
14.433.791,62

Primària ib-salut
Especialitzada ib-salut
Total ib-salut

12.622.751,48
2.143.379,42
14.766.130,90

141.315.429,12
24.511.450,43
165.826.879,55

Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 133/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener
del 2005).
Traumatologia

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos

3
4

Oftalmologia

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos

7
2

Cirurgia

Menys de 3 mesos
De 3 a 6 mesos

13
0

Palma, 15 de febrer del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 196/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pressupost total del
"metro". (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).
El pressupost d'execució per contracte previst, en el present
moment, és el que figura en el projecte de traçat de la "Línia
metropolitana Palma-UIB" que fins el passat 17 de gener va
estar a informació pública i que ascendeix a la xifra de
98.764.994,06i.
Palma, 10 de febrer del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 206/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles de la
Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB núm. 69 de 14 de
gener del 2005).
A la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transport
corresponen 26 vehicles turisme dels quals 1 és oficial, 1
d'incidències i 24 de treball.
Palma, 24 de gener del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 206/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles que
s'utilitzen a la Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB núm. 69
de 14 de gener del 2005).
A data 31 de desembre del 2004, a la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports s'utilitza 1 vehicle oficial.
Palma, 24 de gener del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 138/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB
núm. 69 de 14 de gener del 2005).
El nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de 3
mesos, entre 3 i 6 mesos i més de 6 mesos a l'Hospital de Can
Misses referit al mes de desembre del 2004 és 0.
Palma, 15 de febrer del 2005.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 208/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles que
s'utilitzaven a la Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB núm.
69 de 14 de gener del 2005).
A data 31 de desembre del 2004, a la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports s'utilitza 1 vehicle oficial.
Palma, 24 de gener del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

2906

BOPIB núm. 78 - 11 de març del 2005

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 209/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles de la
Conselleria d'Obres Públiques a 31 de juliol del 2003. (BOPIB
núm. 69 de 14 de gener del 2005).
A data 31 de juliol del 2003, a la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports s'utilitzava 1 vehicle oficial.
Palma, 24 de gener del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 210/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles de la
Conselleria d'Obres Públiques des del juliol del 2003. (BOPIB
núm. 69 de 14 de gener del 2005).
A la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports
no s'ha adquirit cap vehicle oficial des del juliol del 2003.
Palma, 24 de gener del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 211/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles de la
Conselleria d'Obres Públiques a 31 de desembre del 2004.
(BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).
A 31 de desembre del 2004, a la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports s'utilitzaven 26 vehicles
turisme.
Palma, 24 de gener del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 212/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles de la
Conselleria d'Obres Públiques a 31 de juliol del 2004. (BOPIB
núm. 69 de 14 de gener del 2005).
A 31 de juliol del 2004, a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports s'utilitzaven 26 vehicles turisme.
Palma, 24 de gener del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

A la Pregunta RGE núm. 213/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a vehicles adquirits
per la Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB núm. 69 de 14
de gener del 2005).
Des del juliol del 2003 s'han adquirit 6 vehicles i se n'han
donat de baixa 3.
Palma, 24 de gener del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 581/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
previsions per al 2005 de quanties i conceptes de les
transferències de capital i transferències corrents al Consell
d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer del
2005).
Ateses l'extensió i característiques de la resposta, aquesta
queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AV)
A les Preguntes RGE núm. 586/05 i 746/05, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a llicència
d'activitats de l'EBAP i a requisits de l'edifici on es realitzen
les classes per a policies locals. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer
del 2005).
Aquestes preguntes ja foren objecte de contestació
mitjançant la resposta a la pregunta parlamentària RGEP núm.
4966/04, a la qual ens remetem expressament.
Marratxí, 11 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 589/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a consells de Govern
presidits per altra persona distinta al president. (BOPIB núm.
72 de 4 de febrer del 2005).
Dels 80 consells de Govern celebrats des de l'inici de l'actual
legislatura, 69 han estat presidits pel president i els 11 restants
ho han estat per la vicepresidenta.
Palma, 21 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
AT)

AY)

BOPIB núm. 78 - 11 de març del 2005
A la Pregunta RGE núm. 608/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a propostes al
Comitè de savis de reforma de l'Estatut. (BOPIB núm. 72 de 4
de febrer del 2005).
La Comissió assessora per a la reforma de l'Estatut
d'Autonomia és l'òrgan que assessora el Govern en tot el que
creu oportú.
Convé assenyalar que mitjançant escrit de la
Vicepresidència del Govern de les Illes Balears s'ha demanat un
dictamen al voltant de la reforma estatutària, tant a la Federació
d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) com a
l'Associació de Municipis de les Illes Balears (AMIB).

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 767/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a formació de tècnics
de prevenció de riscs laborals. (BOPIB núm. 72 de 4 de febrer
del 2005).
a) Tècnics de prevenció de riscs laborals, nivell mitjà: Els
centres de Formació Professional.
b) Tècnics de prevenció de riscs laborals, nivell superior: la
Universitat de les Illes Balears, Sonter-ECs i Risk-31, SL.
Palma, 15 de febrer del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

L'esmentat dictamen pot incloure matèries pròpies de la
problemàtica dels municipis com també de qualsevol matèria
estatutària que les entitats considerin oportú de plantejar.
És intenció del Govern de les Illes Balears, en el marc de les
seves pròpies concepcions, aprovar unes bases de reforma
d'ampli consens que incloguin totes les aportacions rellevants
que s'hagin rebut i que abans hagin estat validades jurídicament
per la majoria de membres de la comissió assessora i que
efectivament tinguin cabuda dins el marc estatutari.
Palma, 16 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 610/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a informació
privilegiada sobre el Pla de desestacionalització. (BOPIB núm.
72 de 4 de febrer del 2005).
No, no les comparteix.
Palma, 10 de febrer del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 754/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a manifestacions del
director general d'Emergències. (BOPIB núm. 72 de 4 de
febrer del 2005).
El conseller d'Interior no assistí, per motius d'agenda, a la
conferència que impartí el director general d'Emergències, per
la qual cosa no és possible manifestar el seu acord o desacord
amb les opinions i manifestacions del director general
d'Emergències.
No obstant això, el conseller d'Interior dóna suport a totes
les actuacions i iniciatives que des de la seva direcció general du
a terme el director general d'Emergències.
Marratxí, 9 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició
no de llei RGE núm. 1775/05.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
9 de març del 2005, atès l'escrit RGE núm. 2063/05, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, i conformement amb l'establert
als articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra i a la resolució
de Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, acordà d'atendre la
petició de tramitar pel procediment d'urgència la proposició no
de llei de referència, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al debat sobre l'estat de les autonomies al Senat,
publicada al BOPIB núm. 77, de 4 de març d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 77.
- Pàg. 2829 i 2838. Resolucions derivades de proposicions no de
llei. Apartat a)
On hi diu: RGE núm. 3519/05, ...
Ha de dir: RGE núm. 3519/04, ...
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