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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES

A) A les preguntes RGE núm. 6299/04, 6300/04 i 6301/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives
a costs del complex Costa Nord, ingressos bruts del complex Costa Nord i beneficis econòmics del complex Costa Nord.
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B) A la pregunta RGE núm. 6523/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme Garcia i Querol, relativa a associacions
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diagnòstiques; RGE núm. 128/05 a 132/05, relatives a intervencions als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i
Verge del Toro; RGE núm. 142/05 a 146/05, relatives a llista d'espera als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses
i Verge del Toro; i RGE núm. 147/05 a 151/05, relatives a exclusions llista d'espera als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor,
Can Misses i Verge del Toro. 3821

H) A la pregunta RGE núm. 134/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa. 3821
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I) A la pregunta RGE núm. 135/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a Son Dureta. 3821

J) A la pregunta RGE núm. 153/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions fora
d'horari laboral normal. 3821

K) A la pregunta RGE núm. 155/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o intervencions
de Son Dureta. 3821

L) A la pregunta RGE núm. 594/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressupost definitiu de l'any
2004 per a l'Hospital de Son Dureta. 3822

M) A la pregunta RGE núm. 595/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressupost definitiu de l'any
2004 per a l'Hospital de Can Misses. 3822

N) A la pregunta RGE núm. 598/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressupost definitiu de l'any
2004 per a Primària a Mallorca. 3822
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a la clínica Nuestra Sra. del Rosario. 3823

R) A la pregunta RGE núm. 1086/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a accés a la intranet de l'àrea
de salut d'Eivissa i Formentera. 3823

S) A la pregunta RGE núm. 1087/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a consultes d'especialistes al
servei d'intranet de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. 3823

T) A la pregunta RGE núm. 1089/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a requisits per ser àrea docent
per a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. 3823

U) A la pregunta RGE núm. 1288/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i consulta fora
d'horari laboral. 3824

V) A la pregunta RGE núm. 1289/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions fora
d'horari laboral normal. 3824

X) A la pregunta RGE núm. 1291/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions fora
de centre. 3824

Y) A la pregunta RGE núm. 1297/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca. 3824

Z) A la pregunta RGE núm. 1298/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa. 3824

AA) A la pregunta RGE núm. 1300/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a Son Llàtzer. 3824

AB) A la pregunta RGE núm. 1301/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital de Manacor. 3824

AC) A la pregunta RGE núm. 1302/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital de Can Misses. 3825

AD) A la pregunta RGE núm. 1303/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital Verge del Toro. 3825

AE) A la pregunta RGE núm. 1304/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca. 3825
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AF) A la pregunta RGE núm. 1305/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa. 3825

AG) A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir RGE núm. 2004/05 a 2009/05, relatives a llista d'espera
quirúrgica; RGE núm. 2010/05 a 2013/05, relatives a llista d'espera a consulta; RGE núm. 2014/05 a 2018/05, relatives a llista d'espera
de proves diagnòstiques; RGE núm. 2020/05 a 2024/05, relatives a intervencions al hospitals Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can
Misses i Verge del Toro; RGE núm. 2034/05 a 2038/05, relatives a llista d'espera als hospitals Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can
Misses i Verge del Toro; i RGE núm. 2039/05 a 2043/05, relatives a exclusions de llista d'espera als hospitals Son Dureta, Son Llàtzer,
Manacor, Can Misses i Verger del Toro. 3825

AH) A la pregunta RGE núm. 2026/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa. 3825

AI) A la pregunta RGE núm. 2028/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a Son Llàtzer. 3825

AJ) A la pregunta RGE núm. 2029/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital de Manacor. 3826

AK) A la pregunta RGE núm. 2030/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a l'Hospital de Can Misses. 3826

AL) A la pregunta RGE núm. 2032/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca. 3826

AM) A la pregunta RGE núm. 2033/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Eivissa. 3826

AN) A la pregunta RGE núm. 2044/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i consulta
fora d'horari laboral. 3826

AO) A la pregunta RGE núm. 2045/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions
fora d'horari laboral normal. 3826

AP) A la pregunta RGE núm. 2047/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i intervencions
fora de centre. 3826

AQ) A la pregunta RGE núm. 2124/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a comissió avaluadora
per proposar ajudes als ajuntaments que organitzin alternatives al "botellón". 3827

AR) A la pregunta RGE núm. 2162/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a reformes de Can
Marroig a Formentera. 3827

AS) A la pregunta RGE núm. 2227/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a atenció d'infants
amb el programa de salut bucodental. 3827

AT) A la pregunta RGE núm. 2277/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llits de mitja estada.
3827

AU) A la pregunta RGE núm. 2278/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llits Joan March.
3827

AV) A la pregunta RGE núm. 2279/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llits Creu Roja.
3827

AX) A la pregunta RGE núm. 2282/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llits Sant Joan de Déu.
3827

AY) A la pregunta RGE núm. 2285/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a ocupació del psicogeriàtric.
3827

AZ) A la pregunta RGE núm. 2286/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de salut mental.
3828
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BA) A la pregunta RGE núm. 2287/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places per a malalts mentals.
3828

BB) A la pregunta RGE núm. 2288/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de llarga estada.
3828

BC) A la pregunta RGE núm. 2290/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a concert amb associacions.
3828

BD) A la pregunta RGE núm. 2291/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla de Son Dureta.
3828

BE) A la pregunta RGE núm. 2292/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla de l'Hospital Verge
del Toro. 3828

BF) A la pregunta RGE núm. 2293/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla de Can Misses.
3828

BG) A la pregunta RGE núm. 2563/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a unitat de psiquiatria
de l'Hospital d'Inca. 3828

BH) A la pregunta RGE núm. 2564/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a recursos de la unitat
de psiquiatria de l'Hospital d'Inca. 3829

BI) A la pregunta RGE núm. 2756/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a retard d'intervencions per
manca de sang. 3829

BJ) A la pregunta RGE núm. 2863/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en jornada
extraordinària a Son Llàtzer. 3829

BK) A la pregunta RGE núm. 3118/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a inversions als poliesportius
municipals. 3829

BL) A la pregunta RGE núm. 3177/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a concurs d'adjudicació
de les obres del nou hospital de referència. 3830

BM) A la pregunta RGE núm. 3217/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a increment de professionals
sanitaris a Atenció Primària. 3830

BN) A la pregunta RGE núm. 3219/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a desplaçament de ciutadans
de Formentera a Eivissa per a tràmits administratius. 3830

BO) A la pregunta RGE núm. 3220/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a despesa d'allotjament de
pacients de Formentera. 3830

BP) A la pregunta RGE núm. 3502/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions realitzades
per l'Ib-salut a Menorca. 3830

BQ) A la pregunta RGE núm. 3503/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cost de consultes i
intervencions a l'Hospital Verge del Toro. 3830

BR) A la pregunta RGE núm. 3504/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a l'Hospital
de Can Misses. 3831

BS) A la pregunta RGE núm. 3507/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cost dels concerts vigents.
3831

BT) A la pregunta RGE núm. 3553/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat d'execució del
programa 412B. 3831

BU) A la pregunta RGE núm. 3554/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat d'execució del
programa 412A. 3831

BV) A la pregunta RGE núm. 3555/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat d'execució del
programa 411B. 3831
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BX) A la pregunta RGE núm. 3556/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat d'execució del
programa 412B. 3832

BY) A les preguntes RGE núm. 3571/05 i 3572/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Josep Camps i Orfila, relatives a
habitatges per a joves (I i II). 3832

BZ) A les preguntes RGE núm. 3573/05 i 3574/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Josep Camps i Orfila, relatives a
foment de l'arrendament dels habitatges (I i II). 3833

CA) A la pregunta RGE núm. 3586/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Josep Camps i Orfila, relativa a Pla d'habitatge
de les Illes Balears 2004-2008. 3834

CB) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3777/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a implementació del programa Alter. 3835

CC) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3778/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a recursos destinats al programa Alter. 3835

CD) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3779/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a educadors que intervenen en el programa Alter. 3836

CE) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3780/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a convenis signats per implementar el programa Alter. 3836

CF) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3817/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a conciliació de la vida laboral i familiar. 3836

CG) A la pregunta RGE núm. 3829/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a obres als quiròfans de Can
Misses. 3836

CH) A la pregunta RGE núm. 3832/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a comissions de farmàcia
del CISNS. 3836

CI) A la pregunta RGE núm. 3834/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a noves places d'Atenció
Primària. 3837

CJ) A la pregunta RGE núm. 3954/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a efectes en el turisme
o en l'esport base de l'equip ciclista. 3837

CK) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3957/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, relativa a gestió de GESMA. 3837

CL) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 4057/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Rosselló i Pons, relativa a projecte de la badia de Portocolom. 3837

CM) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 4126/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, relativa a dietes de familiars de malalts. 3837

CN) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 4127/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Salom i Soler, relativa a guarderies als centres de treball. 3837

CO) A la pregunta RGE núm. 4146/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a reunió de la junta tècnica
assistencial de l'Hospital de Can Misses. 3838

CP) A la pregunta RGE núm. 4147/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a aparell d'anestèsia a
l'Hospital de Can Misses. 3838

CQ) A la pregunta RGE núm. 4148/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a operacions suspeses a
l'Hospital de Can Misses. 3838

CR) A les preguntes RGE núm. 4250/05 i 4251/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relatives a
conveni signat amb Air Europa per al torneig Pula Golf i a contraprestacions d'Air Europa per complir el conveni signat, respectivament.

3838
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CS) A la pregunta RGE núm. 4316/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pacte local de
finançament amb els ajuntaments. 3838

CT) A la pregunta RGE núm. 4322/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a persones d'Eivissa-
Formentera que gaudeixen de l'escola de vela Calanova. 3838

CU) A la pregunta RGE núm. 4323/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a persones de Menorca
que gaudeixen de l'escola de vela Calanova. 3839

CV) A la pregunta RGE núm. 4470/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a ajuts per a la vigilància
i seguretat a les platges. 3839

CX) A la pregunta RGE núm. 4503/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a ingressos de la venda
de producte cartogràfics per a la Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears. 3839

CY) A la pregunta RGE núm. 4569/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa al port de
Portocolom. 3839

CZ) A la pregunta RGE núm. 4575/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a Dowling College d'EE.UU.
3839

DA) A les preguntes RGE núm. 4655/05 i 4656/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relatives a
recaptació pel cobrament de sancions en matèria turística (I i II). 3839

DB) A la pregunta RGE núm. 4687/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a condicions per
a l'extracció d'aigües a Eivissa. 3839

DC) A la pregunta RGE núm. 4688/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a extracció
massiva d'aigües a Eivissa. 3840

DD) A la pregunta RGE núm. 4690/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a jaciment
d'aigües termals a Santa Gertrudis. 3840

DE) A la pregunta RGE núm. 4691/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a extracció
d'aigües al centre de l'illa d'Eivissa. 3840

DF) A la pregunta RGE núm. 4721/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a acords dels
ajuntaments (I). 3840

DG) A la pregunta RGE núm. 4722/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Pla de
transports. 3840

DH) A la pregunta RGE núm. 4723/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a acords dels
ajuntaments (II). 3841

DI) A la pregunta RGE núm. 4724/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a soterrament
de les vies del tren a Inca. 3841

DJ) A la pregunta RGE núm. 4726/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Fundació Antoni Maura.
3841

DK) A la pregunta RGE núm. 4727/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "Fundación para el
análisis y los estudios sociales" (FAES). 3841

DL) A la pregunta RGE núm. 4735/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferències a
l'Ajuntament de Calvià. 3841

DM) A la pregunta RGE núm. 4736/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferències a
l'Ajuntament de Sóller. 3841

DN) A la pregunta RGE núm. 4919/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a relació de factures
del desplaçament a la Xina. 3841

DO) A la pregunta RGE núm. 4953/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a certificacions
d'abandonament d'activitat a televisions locals. 3842
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DP) A la pregunta RGE núm. 4954/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a tancar emissores de
televisió local. 3842

DQ) A la pregunta RGE núm. 5046/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a cost del viatge
"Cinquena illa". 3842

DR) A la pregunta RGE núm. 5047/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a partida pressupostària
de l'operació "Cinquena illa". 3842

DS) A la pregunta RGE núm. 5059/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a centres d'estades
diürnes a Eivissa i Formentera. 3842

DT) A la pregunta RGE núm. 5060/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a centres d'estades
diürnes a les Illes Balears. 3843

DU) A la pregunta RGE núm. 5092/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a preus de l'alberg de
Formentera. 3843

DV) A la pregunta RGE núm. 5175/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competències dels
poders públics municipals. 3843

DX) A la pregunta RGE núm. 5177/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cursos de formació de
redactors de premsa 3843

DY) A les preguntes RGE núm. 5181/05, 5182/05 i 5183/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives
a grans obres viàries de forma simultània (I, II i III). 3844

DZ) A la pregunta RGE núm. 5184/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferències de justícia.
3844

EA) A la pregunta RGE núm. 5185/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a implantació de la justícia
de proximitat. 3844

EB) A les preguntes RGE núm. 5353/05, 5354/05, 5355/05 i 5356/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell
i Ferrer, relatives a habitatge plurifamiliar al passeig Vuit d'Agost, zona de risc potencial d'inundació, Pla INUNBAL i expedient immoble
plurifamiliar a la ciutat d'Eivissa, respectivament. 3844
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les preguntes RGE núm. 6299/04, 6300/04 i 6301/04,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i
Seguí, relatives a costs del complex Costa Nord, ingressos
bruts del complex Costa Nord i beneficis econòmics del
complex Costa Nord. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del
2004).

Els costs del centre cultural Costa Nord, a 31 de desembre
del 2004, són de 527.933,91 euros; els ingressos, a 31 de
desembre del 2004, són de 530.275,82 euros; i els beneficis
econòmics, a 31 de desembre del 2004, són de 2.341,91 euros.

Palma, 24 de febrer del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 6523/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria del Carme Garcia i Querol, relativa a
associacions de municipis. (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del
2004).

L'organització dels municipis de les Illes Balears en dues
associacions correspon al seu àmbit d'actuació, i el Govern de
les Illes Balears respecta l'autonomia que és pròpia dels
municipis, tot i que acolliria de bon gust l'anunci de l'existència
d'una sola associació si això contribuís a l'eficiència dels
objectius pretesos.

Palma, 15 de juliol del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 6888/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a exclusions de llista
d'espera a Son Dureta. (BOPIB núm. 61 de 5 de novembre del
2004).

Adjunta us tramet la informació solAlicitada. 

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 7055/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o
intervencions a Son Dureta. (BOPIB núm. 62 de 12 de
novembre del 2004).

Cost de les intervencions realitzades els horabaixes del mes
d'octubre:

ANRA: 34.246,50
ANRB: 6.072,00
CCA: 1.330,00
CGD: 7.262,64
CPE: 3.112,56
CPL: 778,14
CTO: 518,14
KCG: 259,38
NRC: 1.296,90
ORL: 2.334,42
TRAA: 10.115,82
TRI: 1.037,52
URO: 4.385,88
Infermeria quirúrgica: 25.225,12

Total: 97.975,64

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 8746/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Son Dureta. (BOPIB núm. 67 de 28
de desembre del 2004).

Cirurgia general (HUSD): menys de 3 mesos, 12; 4-6 mesos,
16; més de 6 mesos, 0; total: 28.

Cirurgia pediàtrica (HUSD): menys de 3 mesos, 1; 4-6
mesos, 13; més de 6 mesos, 0; total: 14.

Cirurgia plàstica (V. Salut): menys de 3 mesos, 0; 4-6
mesos, 3; més de 6 mesos, 0; total: 3.

Neurocirurgia (HUSD): menys de 3 mesos, 0; 4-6 mesos, 4;
més de 6 mesos, 0; total: 4.

ORL (HUSD): menys de 3 mesos, 8; 4-6 mesos, 5; més de
6 mesos, 0; total: 13.

Traumatologia adults (HUSD): menys de 3 mesos, 15; 4-6
mesos, 36; més de 6 mesos, 8; total: 59.

Traumatologia infantil (HUSD): menys de 3 mesos, 2; 4-6
mesos, 0; més de 6 mesos, 0; total: 2.

Urologia (HUSD): menys de 3 mesos, 14; 4-6 mesos, 12;
més de 6 mesos, 6; total: 36.

TOTAL: menys de 3 mesos, 52; 4-6 mesos, 89; més de 6
mesos, 14; total: 55.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 8945/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a persona física
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i/o jurídica que va fer l'informe que sustenta el rebuig sobre les
concessions de televisions digitals. (BOPIB núm. 69 de 14 de
gener del 2005).

En primer lloc, l'esmentat informe el va encomanar l'òrgan
de contractació i no el Govern de les Illes Balears. L'informe
que va servir de base a la proposta de la Mesa a l'òrgan de
contractació va ser elaborat per Doxa Consulting Group, la
mateixa empresa externa que va realitzar l'informe sobre la
totalitat de les pliques.

Palma, 19 de juliol del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
G)

A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Gascón i Mir, RGE núm. 112/05 a 116/05, relatives a llista
d'espera quirúrgica; RGE núm. 117/05 a 121/05, relatives a
llista d'espera a consulta; RGE núm. 122/05 a 126/05, relatives
a llista d'espera proves diagnòstiques; RGE núm. 128/05 a
132/05, relatives a intervencions als hospitals de Son Dureta,
Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro; RGE núm.
142/05 a 146/05, relatives a llista d'espera als hospitals de Son
Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro;
i RGE núm. 147/05 a 151/05, relatives a exclusions llista
d'espera als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor,
Can Misses i Verge del Toro. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener
del 2005).

Adjunta us tramet la informació solAlicitada.

Palma, 8 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 134/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener
del 2005).

Les intervencions que s'han realitzat en els centres
concertats es fan en l'àmbit del concert de cada centre; per tant
no es pot concretar quina ha estat la jornada extraordinària.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 135/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Son Dureta. (BOPIB núm. 69 de 14
de gener del 2005).

Cirurgia general (HUSD): menys de 3 mesos, 2; 4-6 mesos,
14; més de 6 mesos, 0; total: 16.

Cirurgia pediàtrica (HUSD): menys de 3 mesos, 3; 4-6
mesos, 2; més de 6 mesos, 0; total: 5.

Cirurgia plàstica (V. Salut): menys de 3 mesos, 0; 4-6
mesos, 1; més de 6 mesos, 2; total: 3.

ORL: menys de 3 mesos, 6; 4-6 mesos, 4; més de 6 mesos,
0; total: 10.

Neurologia (HUSD): menys de 3 mesos, 2; 4-6 mesos, 1;
més de 6 mesos, 1; total: 4.

Traumatologia adults (HUSD): menys de 3 mesos, 8; 4-6
mesos, 23; més de 6 mesos, 0; total: 33.

Urologia (HUSD): menys de 3 mesos, 4; 4-6 mesos, 5; més
de 6 mesos, 7; total: 16.

TOTAL: menys de 3 mesos, 25; 4-6 mesos, 50; més de 6
mesos, 12; total: 87.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 153/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i
intervencions fora d'horari laboral normal. (BOPIB núm. 69
de 14 de gener del 2005).

El cost per la realització de 9 consultes de traumatologia, 3
consultes de dermatologia i 1 consulta de ginecologia
realitzades per personal de l'Hospital de Can Misses fora de
l'horari laboral ("peonades") durant el mes de desembre del
2004 és de 2.770,56.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 155/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i/o
intervencions de Son Dureta. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener
del 2005).

Pla de demora consultes externes, mes de desembre:

Direcció mèdica
Digestiu: 1.639,65
Radiologia: 8.253,00
Genètica: 742,32
Hematologia: 1.621,62
Oncologia: 2.016,00
Total: 14.272,59

Direcció infermeria
Total: 2.792,00

Total: 17.064,59

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 594/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressupost definitiu de
l'any 2004 per a l'Hospital de Son Dureta. (BOPIB núm. 72 de
4 de febrer del 2005).

       Inicial      Definitiu   Desv.

Cap I 123.506.241,26 146.586.853,17   18,69%

Cap II   55.896.129,95   56.959.471,65     1,90%

Cap VI     3.072.260,40     3.315,567,40     7,92%

Total 182.474.631,61 206.861.892,22   13,36%

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 595/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressupost definitiu de
l'any 2004 per a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 72 de
4 de febrer del 2005).

     Inicial    Definitiu   Desviació

Cap I 26.377.394,80 31.529.528,85        19,53%

Cap II 11.421.858,35 11.455.073,40          0,29%

Cap VI      740.261,20      740.261,20          0,00%

Total 38.539.514,35 43.724.863,45        13,45%

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 598/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressupost definitiu de
l'any 2004 per a Primària a Mallorca. (BOPIB núm. 72 de 4 de
febrer del 2005).

     Inicial    Definitiu  Desviació

Cap I 66.152.941,24 77.231.901,62        16,75%

Cap II   6.339.611,95   6.529.113,67          2,99%

Cap VI      677.349,98     677.349,98          0,00%

Total 73.169.903,17 84.438.365,27        15,40%

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 599/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a pressupost definitiu de
l'any 2004 per als serveis centrals d'Ib-salut. (BOPIB núm. 72
de 4 de febrer del 2005).

       Inicial      Definitiu     Desv.

C. I        616.904,90     2.004.309,98  224,90%

C. II 153.599.175,33 191.592.526,05    24,74%

C. IV 120.190.646,96 183.891.555,90    53,00%

C. VI   20.066.013,02   22.306.013,02    11,16%

C. VII        175.487,42        175.487,42      0,00%

Total 294.648.227,63 399.969.892,37    35,74%

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 1082/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a pacients
d'hospitals públics derivats a clíniques privades. (BOPIB núm.
73 d'11 de febrer del 2005).

Com ampliació a la resposta oferta a la pregunta
parlamentària de l'1 de gener sobre nombre de pacients derivats
a clíniques privades (llavors només es va contestar amb el
nombre de pacients derivats com a conseqüència de la grip), el
total de pacients derivats a clíniques privades per rebre
assistència, ja sigui amb internament o sense (exclòs el
programa de la grip) va anar de 7.757 pacients el gener i de
8.427 el febrer (més del 90% d'aquesta activitat recau en els
hospitals de la Creu Roja i de Sant Joan de Déu).

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 1084/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a cost de les
intervencions a la clínica Nuestra Sra. del Rosario. (BOPIB
núm. 73 d'11 de febrer del 2005).
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El cost dels processos quirúrgics, no només la intervenció,
que han estat derivats a la clínica Nuestra Sra. del Rosario és de
8.274,25 euros.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 1086/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a accés a la intranet
de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 73 d'11
de febrer del 2005).

L'accés a la intranet per a la consulta de les històries
clíniques dels pacients es realitza mitjançant la introducció d'un
usuari i una contrasenya facilitats pel departament d'informàtica.
La concessió d'aquest accés es realitza mitjançant petició prèvia
del responsable del servei hospitalari, i el professional signa un
document d'acceptació d'aquest compte en el qual s'informa dels
seus drets i deures, que inclouen la importància de no guardar
la contrasenya de forma llegible ni revelar-la. També és
informat que les dades visualitzades hauran de ser utilitzades
només per a fins clínics-assistencials i/o investigació, i que
quedaran registrats tots els accessos realitzats per l'usuari i els
documents consultats, en compliment de la normativa vigent.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 1087/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a consultes
d'especialistes al servei d'intranet de l'àrea de salut d'Eivissa
i Formentera. (BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

Des de la incorporació de l'actual gerència a l'Hospital de
Can Misses s'ha procedit a portar a terme les tasques necessàries
per assolir la informatització de l'àrea de salut. Per això s'ha duit
a terme en una primera fase, al costa de la informatització dels
centres de salut, la dotació de les consultes externes i de la resta
de dependències assistencials i administratives de l'hospital del
cablejat informàtic que permetés la seva connexió a la intranet.

Fins a aquest moment la connexió de les consultes externes
a més d'incompleta era anàrquica, i es va procedir durant l'últim
trimestre del 2003 i 2004 a cablejar les consultes de medicina
interna, salut laboral, reumatologia, urologia,
otorrinolaringologia, oftalmologia, dermatologia, anestèsia,
neurologia, pediatria, traumatologia, endocrinologia, obstetrícia,
ginecologia, odontologia, unitat de tractament ambulatori,
oncologia, nefrologia i unitat d'hospitalització a domicili.

A final d'any es fa adjudicar un concurs de compra de
terminals informàtics, que seran incorporats a les consultes
externes al llarg dels primers mesos d'aquest any 2005.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 1089/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a requisits per ser
àrea docent per a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 73 d'11 de febrer del 2005).

Primer de tot s'ha d'aclarir que el concepte d'àrea docent no
existeix, pel que fa a la pregunta referida a la unitat docent de
l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.

La citada àrea està acreditada per impartir docència mèdica
postgrau en l'especialitat de medicina familiar i comunitària des
del 1991, data en què el Ministeri de Sanitat i Consum va
revisar tots els requisits que per a aquesta acreditació eren
exigits i que va resultar que es complien satisfactòriament. S'ha
de recordar breument que per aquell temps depeníem de la
unitat docent de MFyC de Mallorca, fins que el 1994 es va
constituir la unitat docent de MFyC d'Eivissa i Formentera.
L'any 1992 es van acreditar l'Hospital de Can Misses i el centre
de salut de Can Misses, el de Sant Antoni el febrer del 1998 i
l'octubre del 2001 el centre de salut d'Es Viver, que reunien, en
totes les ocasions, els requisits exigits. Amb posterioritat a
aquesta data, el gener del 1995, el Ministeri de Sanitat va
realitzar una auditoria docent amb resultat positiu per a la unitat.

Durant l'any 2003 es va solAlicitar l'acreditació de l'hospital
per realitzar docència mèdica postgrau en psiquiatria, que va ser
igualment concedida pels ministeris de Sanitat i Consum i
Educació el 2004, i es té previst rebre el primer resident
d'aquesta especialitat l'any 2005. En tot aquest temps, de tots els
residents que han acabat el seu període d'especialització a la
nostra àrea (més de 100), cap no ha reclamat que l'àrea no
posseís capacitat docent suficient per al desenvolupament del
programa d'aprenentatge.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 1288/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i
consulta fora d'horari laboral. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
del 2005).

Anestèsia i reanimació, intervencions: 1.848,24.
Cirurgia, intervencions: 616,08.
C.O. Traumatologia, intervencions: 1.232,16.
Ginecologia, intervencions: 616,08.
Oftalmologia, consultes: 120,20.
Otorrinolaringologia, consultes: 120,20.
Radiodiagnòstic, consultes: 1.848,24.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
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V)
A la pregunta RGE núm. 1289/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i
intervencions fora d'horari laboral normal. (BOPIB núm. 74
de 17 de febrer del 2005).

10 consultes de traumatologia: 4.098,83 euros.
2 horabaixes de quiròfan d'urologia: 2.305,37 euros.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 1291/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i
intervencions fora de centre. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
del 2005).

Quiròfan urologia: 616,08 euros.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 1297/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
del 2005).

El nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
Verge del Toro el mes de gener del 2005 és:

Oftalmologia: menys de 3 mesos, 8; de 3 a 6 mesos, 5; més
de 6 mesos, 0.

COT: menys de 3 mesos, 3; de 3 a 6 mesos, 4; més de 6
mesos, 0.

Cirurgia: menys de 3 mesos, 10; de 3 a 6 mesos, 1; més de
6 mesos, 0.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 1298/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
del 2005).

El nombre d'intervencions programades i realitzades per
especialitats en jornada extraordinària per temps d'espera de
menys de tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos
a centres concertats d'Eivissa durant el mes de gener del 2005
és de 0.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 1300/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 74 de 17
de febrer del 2005).

Intervencions de menys de 3 mesos, 1; entre 3 i 6 mesos, 2;
més de 6 mesos, 0. Total: 3.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 1301/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm.
74 de 17 de febrer del 2005).

Cirurgia: menys de 3 mesos, 11; 3-6 mesos, 6; més de 6
mesos, -. Total IQ: 17.

Ginecologia: menys de 3 mesos, 5; 3-6 mesos, 8; més de 6
mesos, -. Total IQ: 13.

Oftalmologia: menys de 3 mesos, 25; 3-6 mesos, 11; més de
6 mesos, -. Total IQ: 36.

Traumatologia: menys de 3 mesos, 3; 3-6 mesos, 11; més de
6 mesos, -. Total IQ: 14.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 1302/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB
núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

5 intervencions d'urologia entre tres i sis mesos.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 1303/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB
núm. 74 de 17 de febrer del 2005).

El nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de
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tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
Verge del Toro el mes de gener del 2005 és:

Urologia: menys de 3 mesos, 2; de 3 a 6 mesos, 3; més de 6
mesos, 0.

COT: menys de 3 mesos, 6; de 3 a 6 mesos, 9; més de 6
mesos, 0.

Cirurgia: menys de 3 mesos, 2; de 3 a 6 mesos, 2; més de 6
mesos, 0.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 1304/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
del 2005).

No se n'han realitzat.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 1305/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 74 de 17 de febrer
del 2005).

Les intervencions que s'han realitzat en els centres
concertats es fan en l'àmbit del concert de cada centre. Per tant
no es pot concretar quina ha estat la jornada extraordinària.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AG)

A les preguntes presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Gascón i Mir RGE núm. 2004/05 a 2009/05, relatives a llista
d'espera quirúrgica; RGE núm. 2010/05 a 2013/05, relatives
a llista d'espera a consulta; RGE núm. 2014/05 a 2018/05,
relatives a llista d'espera de proves diagnòstiques; RGE núm.
2020/05 a 2024/05, relatives a intervencions al hospitals Son
Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verge del Toro;
RGE núm. 2034/05 a 2038/05, relatives a llista d'espera als
hospitals Son Dureta, Son Llàtzer, Manacor, Can Misses i
Verge del Toro; i RGE núm. 2039/05 a 2043/05, relatives a
exclusions de llista d'espera als hospitals Son Dureta, Son
Llàtzer, Manacor, Can Misses i Verger del Toro. (BOPIB núm.
78 d'11 de març del 2005).

Adjunta us tramet la informació solAlicitada.

Palma, 8 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

La informació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 2026/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del
2005).

El nombre d'intervencions programes i realitzades en
jornada laboral ordinària per temps d'espera de menys de tres
mesos, entre tres i sis mesos i més de sis a centres concertats a
Eivissa el mes de febrer del 2005 és: 0.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 2028/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 78 d'11 de
març del 2005).

Intervencions de menys de 3 mesos, 0; entre 3 i 6 mesos, 0;
més de 6 mesos, 0. Total: 0.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 2029/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm.
78 d'11 de març del 2005).

Cirurgia: menys de 3 mesos, 10; 3-6 mesos, 7; total IQ: 17.
Urologia: menys de 3 mesos, 2; 3-6 mesos, 3; total IQ: 5.
Ginecol.: menys de 3 mesos, 7; 3-6 mesos, 9; total IQ: 16.
Oftalm.: menys de 3 mesos, 20; 3-6 mesos, 11; total IQ: 31.
Traumat.: menys de 3 mesos, 2; 3-6 mesos, 9; total IQ: 11.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 2030/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB
núm. 78 d'11 de març del 2005).
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El nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a l'Hospital
de Can Misses durant el mes de febrer del 2005 és: 0.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 2032/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 78 d'11 de març
del 2005).

El nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats a Menorca el mes de febrer del 2005 és:

- Urologia: menys de 3 mesos, 2; de 3 a 6 mesos, 1; més de
6 mesos, 0.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 2033/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Eivissa. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del
2005).

El nombre d'intervencions realitzades en jornada
extraordinària per especialitats i temps d'espera de menys de
tres mesos, entre tres i sis mesos i més de sis mesos a centres
concertats a Eivissa durant el mes de febrer del 2005 és: 0.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 2044/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions i
consulta fora d'horari laboral. (BOPIB núm. 78 d'11 de març
del 2005).

Anestèsia i reanimació, intervencions: 3.388,44.
Cirurgia, intervencions: 616,08.
C.O. Traumatologia, intervencions: 3.696,48.
Oftalmologia, consultes: 480,80.
Otorrinolaringologia, consultes: 120,20.
Radiodiagnòstic, consultes: 3.696,48.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 2045/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i
intervencions fora d'horari laboral normal. (BOPIB núm. 78
d'11 de març del 2005).

8 consultes de traumatologia: 3.279,05 euros (traumatòleg
i infermera).

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 2047/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a consultes i
intervencions fora de centre. (BOPIB núm. 78 d'11 de març del
2005).

Clínica de Medicina Avançada:
Quiròfan urologia: 616,08 euros.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta RGE núm. 2124/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a comissió
avaluadora per proposar ajudes als ajuntaments que
organitzin alternatives al "botellón". (BOPIB núm. 78 d'11 de
març del 2005).

No existeix cap comissió avaluadora i, per tant, no hi ha cap
persona que formi part de la comissió abans esmentada.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 2162/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a reformes
de Can Marroig a Formentera. (BOPIB núm. 79 de 18 de març
del 2005).

Les obres de rehabilitació de Can Marroig (Formentera)
finançades amb el fons de l'ecotaxa varen finalitzar el mes
d'abril del 2004.

Palma, 27 de juny del 2005.
El conseller de Turisme:
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Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 2227/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
atenció d'infants amb el programa de salut bucodental.
(BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Us informam que amb el programa de salut bucodental
durant l'any 2004 s'ha atès en cada illa el següent nombre
d'infants:

- Mallorca: 3.565 infants.
- Menorca: 1.708 infants.
- Eivissa: 3.155 infants.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta RGE núm. 2277/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llits de mitja
estada. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

100 llits incloent les unitats de convalescència, palAliatius i
pluripatologies.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta RGE núm. 2278/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llits Joan March.
(BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

95 llits incloent les unitats de convalescència, palAliatius i 7
d'unitat de desintoxicació.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AV)

A la pregunta RGE núm. 2279/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llits Creu Roja.
(BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

El nombre de llits que l'Ib-salut concerta amb l'Hospital de
la Creu Roja és de 86. El conveni estableix que part d'aquests
llits poden ser destinats a malalts de llarga estada sota criteris
establerts per aquest tipus d'atenció.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AX)

A la pregunta RGE núm. 2282/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a llits Sant Joan de
Déu. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

L'Ib-salut té concertats amb l'Hospital Sant Joan de Déu 20
llits corresponents a cures especials: palAliatius, dany cerebral i
llarga estada complexa.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta RGE núm. 2285/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a ocupació del
psicogeriàtric. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

El terme mig d'ocupació de l'any 2004 va ser del 96,4%, és
a dir, 58 llits sobre un total de 60 (la unitat de demències va
estar disponible en el 2005).

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AZ)

A la pregunta RGE núm. 2286/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de salut
mental. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Hospital Son Dureta: 24.
Hospital Son Llàtzer: 24.
Hospital de Manacor: 14.
Hospital Psiquiàtric: 30.
Hospital Verge del Toro: 7.
Hospital Can Misses: 18.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta RGE núm. 2287/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places per a
malalts mentals. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Hospital Psiquiàtric: 24 places de mitja estada.
Centre polivalent Sant Miquel, Menorca: 10 places de mitja

estada.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
BB)

A la pregunta RGE núm. 2288/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de llarga
estada. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

Hospital Psiquiàtric: 49 places de llarga estada.
Centre polivalent Sant Miquel, Menorca: 10 places de llarga

estada.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BC)

A la pregunta RGE núm. 2290/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a concert amb
associacions. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

GESMA, Es Garrover: 59.008,00 euros.
Ib-salut, Girasol: 42.000,00 euros (subvenció).

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BD)

A la pregunta RGE núm. 2291/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla de Son
Dureta. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

La plantilla autoritzada és de 3.487.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BE)

A la pregunta RGE núm. 2292/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla de
l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del
2005).

La plantilla autoritzada és de 539.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BF)

A la pregunta RGE núm. 2293/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a plantilla de Can
Misses. (BOPIB núm. 79 de 18 de març del 2005).

La plantilla autoritzada és de 635.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BG)

A la pregunta RGE núm. 2563/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a unitat de
psiquiatria de l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 80 d'1 d'abril del
2005).

L'any 2001 l'OMS va emetre l'Informe sobre la Salut en el
mundo 2001. Salut mental: nuevos conocimientos, nuevas
esperanzas, amb deu recomanacions. Entre aquestes hi havia la
següent: "Els grans hospitals psiquiàtrics de custòdia han de ser
substituïts per centres d'atenció comunitària amb el suport de
llits psiquiàtrics als hospitals generals".

A Espanya els aspectes funcionals i estructurals en què es
basa la reforma psiquiàtrica procedeixen d'un informe emès el
1985 per la Comissió Interministerial per a la reforma
psiquiàtrica. Posteriorment, el 1986, es promulga la Llei general
de sanitat, que recull a l'article 20 els punts principals de
l'esmentada reforma. Entre aquests hi ha: la integració de la
salut mental dins la xarxa sanitària general, el desenvolupament
d'una potent xarxa de serveis comunitaris que estiguin
degudament territorialitzats, i que l'hospitalització dels pacients
per processos que ho requereixin es faci a les unitats
psiquiàtriques dels hospitals generals.

Seguint les recomanacions de l'OMS, la Llei general de
sanitat del 1986, el Pla autonòmic de salut mental de les Illes
Balears del 1998 i el Decret d'ordenació de l'atenció de la salut
mental a les Illes Balears del 2002, l'atenció a la salut mental a
la comunitat autònoma de les Illes Balears ha anat evolucionant
progressivament des d'un model de custòdia a l'Hospital
Psiquiàtric, basat en l'aïllament i en la marginació, fins al model
comunitari, basat en una assistència integrada en la xarxa
sanitària i en una atenció als casos en el seu entorn social.

Exceptuant el sector de salut mental d'Inca, totes les altres
àrees o sectors de salut mental de les Illes Balears tenen un
servei d'urgències i una unitat d'hospitalització breu psiquiàtrica
ubicats als hospitals generals de referència. La unitat d'aguts i
el servei d'urgències psiquiàtric per a la població del sector
d'Inca estan ubicats actualment a l'Hospital Psiquiàtric. A més,
aquest sector no té un hospital de dia psiquiàtric, recurs que està
indicat al Decret de 19 de juliol del 2002, d'ordenació de la salut
mental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Encara que el Pla funcional de l'Hospital d'Inca del 1999 ja
preveia la creació de 5 llits de psiquiatria al nou hospital, atès
que el 2004 la població de l'àrea de salut mental d'Inca amb TSI
era de 113.701 habitants i que és previsible que el 2006 sigui de
devers 120.000 habitants (i no els 86.000 que estableix l'actual
programa funcional del 1999) i, partint de les recomanacions
dels comitès tècnics d'aquesta i d'altres comunitats autònomes
-que aconsellen l'existència d'almenys 13 llits d'hospitalització
breu per 100.000 habitants i de 10 places d'hospitalització de dia
per 100.000 habitants-, s'ha cregut necessària la creació al nou
hospital d'Inca d'una unitat d'hospitalització breu de psiquiatria
amb 15 llits, d'un servei d'urgències psiquiàtriques i d'un
hospital de dia de 12 places.
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Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BH)

A la pregunta RGE núm. 2564/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a recursos de
la unitat de psiquiatria de l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 80
d'1 d'abril del 2005).

- Unitat d'hospitalització breu d'adults.
- Un hospital de dia d'adults.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BI)

A la pregunta RGE núm. 2756/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a retard
d'intervencions per manca de sang. (BOPIB núm. 81 de 8
d'abril del 2005).

Al llarg del 2005 (gener, febrer i març) s'han suspès com a
conseqüència de la falta de sang un total de 6 operacions, totes
elles a l'Hospital de Son Dureta.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BJ)

A la pregunta RGE núm. 2863/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions en
jornada extraordinària a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 81 de 8
d'abril del 2005).

COT: menys de 3 mesos, 0; entre 3 i 6 mesos, 3; més de 6
mesos, 0. Total: 3.

ORL: menys de 3 mesos, 2; entre 3 i 6 mesos, 17; més de 6
mesos, 0. Total: 19.

URO: menys de 3 mesos, 2; entre 3 i 6 mesos, 1; més de 6
mesos, 0. Total: 3.

TOTAL: menys de 3 mesos, 4; entre 3 i 6 mesos, 21;  més
de 6 mesos, 0. Total: 25.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BK)

A la pregunta RGE núm. 3118/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a inversions als

poliesportius municipals. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del
2005).

La Conselleria de Presidència i Esports a dia d'avui no té
previst treure cap línia d'ajudes per a millores dels poliesportius
municipals durant els pròxims dos anys.

Palma, 20 de juny del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Per part de la Conselleria de Turisme, en el marc de la
convocatòria de subvencions per palAliar l'estacionalitat turística
(Resolució del conseller de Turisme de 10 de març del 2004) es
preveu invertir en millores als poliesportius municipals la
quantitat de 16.088.908,45 euros.

Palma, 27 de juny del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BL)

A la pregunta RGE núm. 3177/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a concurs
d'adjudicació de les obres del nou hospital de referència.
(BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

El concurs per a la construcció del nou hospital de Son
Dureta es licitarà un cop s'hagi realitzat la modificació puntual
del Pla general d'ordenació urbana i hagin conclòs els tràmits
administratius corresponents.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BM)

A la pregunta RGE núm. 3217/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a increment de
professionals sanitaris a Atenció Primària. (BOPIB núm. 83 de
22 d'abril del 2005).

- Gerència d'Atenció Primària de Mallorca: metges, 11;
pediatres, 6; infermeres, 19; treballadors socials, 1; auxiliars
administratius, 9; metges de PAC mòbil, 4.

- Atenció Primària de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera:
metges de família, 4; infermeres, 4; pediatres, 1; odontòlegs, 1.

- Atenció Primària de l'àrea de salut de Menorca: metges de
família, 1; pediatres, 1; DUE, 2; auxiliars d'infermeria, 1;
farmacèutics, 1; fisioterapeutes, 1.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BN)

A la pregunta RGE núm. 3219/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a desplaçament de
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ciutadans de Formentera a Eivissa per a tràmits
administratius. (BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

Actualment tots els tràmits administratius relacionats amb
prestacions sanitàries per a totes els usuaris de Formentera ja es
poden realitzar des del seu centre de salut, en concret, els
tràmits per al reintegrament de despeses per desplaçament des
del mes de juliol, i els tràmits de vals de viatge per
desplaçament dels pacients a Palma i/o a la península des del
mes de setembre.

El pacient i, si n'és el cas, l'acompanyant, pot obtenir a
través del centre de salut la documentació o autorització
necessària per a l'obtenció, abans de realitzar el trasllat, dels
bitllets d'avió o vaixell mitjançant la presentació de la
corresponent solAlicitud.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BO)

A la pregunta RGE núm. 3220/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a despesa
d'allotjament de pacients de Formentera. (BOPIB núm. 83 de
22 d'abril del 2005).

La compensació econòmica per les despeses que es poden
derivar amb motiu dels desplaçaments de pacients i
acompanyants, en el seu cas, des de Formentera a Eivissa per
raó d'assistència sanitària ve recollida al punt 4 de l'article 1 de
l'Ordre de 13 de juliol del 2004 de la Conselleria de Salut i
Consum, que desenvolupa el Decret 41/2005, pel qual es
regulen les compensacions dels usuaris del Servei de Salut de
les Illes Balears, i en el qual es dóna una especial consideració,
en atenció a la seva situació geogràfica, als residents de
Formentera, encara que no constitueixi una àrea de salut
diferent de la d'Eivissa, i queda establerta la quantia de la
compensació en concepte de dietes.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BP)

A la pregunta RGE núm. 3502/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions
realitzades per l'Ib-salut a Menorca. (BOPIB núm. 84 de 29
d'abril del 2005).

Hospital Verge del Toro. Ordinària: 2.721; extraordinària:
374.

Clínica Menorca. Ordinària: 418; extraordinària: 29.
Clínica Avançada. Ordinària: 89; extraordinària: 0.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

BQ)
A la pregunta RGE núm. 3503/05, presentada per l'Hble.

Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cost de consultes
i intervencions a l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 84
de 29 d'abril del 2005).

Anestèsia i reanimació, consultes: 480,80; intervencions:
4.830,72.

Cirurgia, intervencions: 1.207,68.
COT, intervencions: 4.528,80.
Ginecologia, intervencions: 603,84.
Oftalmologia, consultes: 721,20.
Psiquiatria, consultes: 1.202,00.
Radiodiagnòstic, consultes: 1.202,00.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BR)

A la pregunta RGE núm. 3504/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del
2005).

0 euros (no s'han realitzat consultes i/o intervencions).

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BS)

A la pregunta RGE núm. 3507/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cost dels concerts
vigents. (BOPIB núm. 84 de 29 d'abril del 2005).

Ibiclinic, 408.794,00 euros.
Clínica Femenía SA, 43.466,72 euros.
Clínica Juaneda, 5.355,00 euros.
Clínica Palmaplanas, 20.550,00 euros.
Clínica Rotger, 38.835,00 euros.
Fundación Jiménez Díaz, 6.775,36 euros.
Fundación Kovaks, 473.793,00 euros.
Hospital Creu Roja, 5.204.579,07 euros.
Hospital Sant Joan de Déu, 8.252.807,18 euros.
Institut de Medicina Nuclear-Rotger-CETIR, 124.200,00.
Instituto Valenciano de Oncología, 38.792,01 euros.
Policlínica Miramar UCI, 29.109,10 euros.
Policlínica Ntra. Sra. del Rosario, 1.270.033,73 euros.
Radiocirugía San Francisco de Asís, 7.512,65 euros.
Ruber Internacional, 98.265,48 euros.
Terapéutica Endovascular Percutánea, 22.000,00 euros.
Consorcio Sanitario Balear SA, 752.744,57 euros.
Resonancia Magnética Balear SA, 553.428,00 euros.
Baxter, 46.077,87 euros.
Nefdial, 58.236,90 euros.
Hospital General de Muro, 52.578,90 euros.
Diagnóstico por Imagen SL, 307.565,74 euros.
Sanitaria Balear SA, 30.165,60 euros.
Clínica Salut Menorca, 313.502,34 euros.
Centro de Nefrología Balear, 348.717,00 euros.
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Centro de Medicina Avanzada, 408.475,92 euros.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BT)

A la pregunta RGE núm. 3553/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat d'execució del
programa 412B. (BOPIB núm. 85 de 6 de maig del 2005).

Estat d'execució del programa 412B centre de cost 57101 a
31/01/05:

- Capítol 6, secció 57, programa 412B, centre de cost 57101,
subprograma 412B01, subconcepte 62200 edificis i altres
construccions. Estat d'execució: 0,00.

- Capítol 6, secció 57, programa 412B, centre de cost 57101,
subprograma 412B01, subconcepte 63200 edificis i altres
construccions. Estat d'execució: 0,00.

Total: 0,00.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BU)

A la pregunta RGE núm. 3554/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat d'execució del
programa 412A. (BOPIB núm. 85 de 6 de maig del 2005).

Estat d'execució del programa 412A centre de cost 57101 a
31/01/05:

- Capítol 6, secció 57, programa 412A, centre de cost 57101,
subprograma 412A01, subconcepte 62200 edificis i altres
construccions. Estat d'execució: 0,00.

- Capítol 6, secció 57, programa 412A, centre de cost 57101,
subprograma 412A01, subconcepte 63200 edificis i altres
construccions. Estat d'execució: 0,00.

Total: 0,00.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BV)

A la pregunta RGE núm. 3555/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat d'execució del
programa 411B. (BOPIB núm. 85 de 6 de maig del 2005).

Estat d'execució del programa 411B centre de cost 57101 a
31/01/05:

- Capítol 6, secció 57, programa 411B, centre de cost 57101,
subprograma 411B01, subconcepte 62500 mobiliari i estris.
Estat d'execució: 143,11.

- Capítol 6, secció 57, programa 411B, centre de cost 57101,
subprograma 411B01, subconcepte 62600 equips per a
processos d'informació. Estat d'execució: 2.148,32.

- Capítol 6, secció 57, programa 411B, centre de cost 57101,
subprograma 411B01, subconcepte 63200 edificis i altres
construccions. Estat d'execució: 0,00.

- Capítol 6, secció 57, programa 412B, centre de cost 57101,
subprograma 411B01, subconcepte 63500 mobiliari i estris.
Estat d'execució: 0,00.

- Capítol 6, secció 57, programa 411B, centre de cost 57101,
subprograma 411B01, subconcepte 63600 equips per a
processos d'informació. Estat d'execució: 0,00.

- Capítol 6, secció 57, programa 411B, centre de cost 57101,
subprograma 411B01, subconcepte 64000 despeses en
inversions de caràcter immaterial. Estat d'execució: 0,00.

Total: 2.291,43.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BX)

A la pregunta RGE núm. 3556/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a estat d'execució del
programa 412B. (BOPIB núm. 85 de 6 de maig del 2005).

Estat d'execució del programa 412B de l'àrea de salut de
Menorca, centre de cost 57101 a 31/01/05:

- Capítol 6, secció 51, programa 412B, centre de cost 51101,
subprograma 412B01, subconcepte 63300 maquinària,
instalAlacions i utillatge. Estat d'execució: 0,00.

- Capítol 6, secció 51, programa 412B, centre de cost 51101,
subprograma 412B01, subconcepte 63500 mobiliari i estris.
Estat d'execució: 0,00.

- Capítol 6, secció 51, programa 412B, centre de cost 51101,
subprograma 412B01, subconcepte 63600 equips per a
processos d'informació. Estat d'execució: 0,00.

Total: 0,00.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BY)

A les preguntes RGE núm. 3571/05 i 3572/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria Josep Camps i Orfila,
relatives a habitatges per a joves (I i II). (BOPIB núm. 85 de 6
de maig del 2005).

1.- En matèria d'habitatge un dels colAlectius més sensibles
són els joves. Conscients d'això, s'ha impulsat, mitjançant la
Llei d'acompanyament als pressuposts del 2005, una sèrie
d'avantatges fiscals per als joves de les Illes Balears per fer més
fàcil el seu accés a l'habitatge.

1.1.- En referència a l'impost sobre la renda de les persones
físiques:
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- S'ha establert una deducció autonòmica pel lloguer d'un
habitatge habitual en el terme de les Illes Balears realitzat per
joves amb residència a les Illes Balears, que suposa que els
contribuents menors de 36 anys podran deduir de la quota
íntegra autonòmica el 10% de les quantitats satisfetes en el
període impositiu amb un import de 200 euros anuals (art. 5).

- S'ha aprovat una deducció de la quota autonòmica del 6,5%
de les quantitats satisfetes per l'adquisició o la rehabilitació de
l'habitatge que constitueixi la seva residència habitual,
realitzada per joves residents a les Illes Balears. Els ingressos
dels joves no poden excedir de 18.000 euros en tributació
individual o de 30.000 euros en tributació conjunta (art. 4).

1.2.- En referència a l'impost sobre successions i donacions:
- Millora de la reducció estatal de la base imposable per

adquisició mortis causa de l'habitatge habitual.
- Bonificació autonòmica del 85% a la quota tributària que

es reporti a conseqüència de les donacions de diners de pares a
fills o descendents per a l'adquisició del primer habitatge que
hagi de constituir la residència habitual dels fills (art. 15).

1.3.- En referència a l'impost sobre transmissions patrimonials
oneroses:

Bonificació del 57% de la quota en les transmissions
d'immobles que hagin de constituir l'habitatge habitual del
contribuent menor de 36 anys. Les rendes no poden ser
superiors a 18.000 euros en tributació individual i a 27.000
euros en tributació conjunta (art. 17).

1.4.- En referència als actes jurídics documentats:
El tipus de gravamen serà del 0,5% en les primeres còpies

d'escriptures i actes notarials que documenten l'adquisició
d'habitatges que constitueixin l'habitual de joves menors de 36
anys.

2.- També cal destacar les diverses ajudes a joves a càrrec
del Govern de les Illes Balears per a l'adquisició d'habitatge:

2.1.- Ajudes per a l'adquisició d'habitatges protegits:
Segons el Decret 7/2003, art. 8.3.a), poden beneficiar-se de

subvenció els adquirents, adjudicataris o promotors per a ús
propi amb ingressos inferiors a 3,5 vegades el SMI; així mateix
el preu de venda haurà d'estar comprès entre 1,41 i 1,56 vegades
el preu bàsic a nivell nacional.

L'import de la subvenció és del 8% del preu de venda amb
un màxim de 8.404,16 euros, quan es tracti o bé de joves
compresos entre els 18 i els 35 anys, o bé de famílies
nombroses.

2.2.- Ajudes per a l'adquisició d'habitatges existents:
Segons els articles 5 a 8 del Decret 91/2002, de 5 de juliol,

es concedirà als adquirents una subvenció del 8% del preu de
venda amb un màxim de 8.400 euros quan el preu de venda
sigui com a màxim 1,56 vegades el preu bàsic a nivell nacional.

2.3.- Adquisició d'habitatges per a la seva immediata
rehabilitació:

Segons l'article 41 del Decret 91/2002, de 5 de juliol, es
concedirà una ajuda per la compra d'un habitatge amb destinació
a habitatge unifamiliar i permanent que necessiti d'obres que el
facin habitable. L'ajuda serà d'un 7% del preu màxim
d'adquisició, si es tracta de joves, amb un límit de 6.250,53
euros.

2.4.- Ajudes als arrendataris:

L'IBAVI tramita i gestiona els expedients d'ajudes a
inquilins on el colAlectiu jove té preferència, amb l'avançament
de l'import de les ajudes a càrrec de l'Estat.

2.5.- Adjudicació d'habitatges de protecció pública:
Per altra part l'IBAVI, a l'adjudicar els habitatges que

promou, d'acord amb el que estableix el Decret 18/2000, d'11 de
febrer, aplica dos punts addicionals als solAlicitants d'habitatges
amb edat inferior als 35 anys.

A més, a les promocions que a continuació es relacionen,
l'IBAVI ha prioritzat l'accés al colAlectiu de menors de 35 anys:

70 habitatges a Son Gibert, Palma.
72 habitatges a Son Gibert, Palma.
20 habitatges a Ciutadella.
5 habitatges a Ciutadella.
12 habitatges a Moscari.
26 habitatges a Lloseta.
18 habitatges a Ferreries.
8 habitatges a Valldemossa.
33 habitatges a Marratxí.
46 habitatges a Formentera.
I a la promoció de 13 habitatges a Petra s'ha prioritzat el

colAlectiu menor de 40 anys.
A la promoció de 29 habitatges al carrer Fe de Palma s'ha

assignat una quota d'habitatges per al colAlectiu de joves. I la
promoció de 56 habitatges al carrer Manuel Azaña de Palma
s'ha destinat exclusivament al colAlectiu de joves menors de 35
anys.

Així mateix, la comunitat està pendent del nou pla
d'habitatge estatal 2005-2008. Una vegada aprovat
definitivament s'aprovarà la normativa autonòmica
complementària, que recollirà amb caràcter preferent les ajudes
a aquest colAlectiu.

Palma, 1 de juliol del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
BZ)

A les preguntes RGE núm. 3573/05 i 3574/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria Josep Camps i Orfila,
relatives a foment de l'arrendament dels habitatges (I i II).
(BOPIB núm. 85 de 6 de maig del 2005).

Aprovat el Pla d'habitatge de les Illes Balears 2004-2008,
estableix com un dels objectius facilitar l'accés al mercat lliure
dels habitatges existents en règim de lloguer, i en el seu
compliment s'han establert mesures en dos aspectes:

1. Política fiscal.
2. Política d'habitatge.

1. Política fiscal
La Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries,

administratives i de funció pública, ha establert, en referència a
l'impost sobre la renda de les persones físiques, una devolució
autonòmica per l'arrendament habitual en el territori de les Illes
Balears realitzat per joves amb residència a les Illes Balears que
suposa que els contribuents menors de 36 anys podran deduir de
la quota íntegra autonòmica el 10% de les quantitats satisfetes
en el període impositiu amb un màxim de 200 euros anuals.

2. Política d'habitatge
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Les ajudes actualment en vigor per afavorir l'accés al lloguer
són:

1) Ajudes complementàries a la rehabilitació d'habitatges amb
destí arrendament; articles 15 a 21 del Decret 73/2004, de 30 de
juliol: La Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports
concedirà, a càrrec dels seus pressuposts i d'acord amb les seves
disponibilitats pressupostàries, una subvenció complementària
d'habitatges, que complint els requisits establerts en aquest
decret es destinen una vegada rehabilitades a l'arrendament per
un termini mínim de 5 anys.

2) Ajudes al promotor per habitatges de protecció oficial
destinats a lloguer; article 16 del Decret 91/2002, de 5 de juliol:
La comunitat autònoma de les Illes Balears concedirà una
subvenció addicional del 5% als promotors dels habitatges de
protecció oficial destinats a lloguer regulats a l'article 21 del RD
1/2002, d'11 de gener, sobre mesures de finançament
d'actuacions protegides en matèria d'habitatge i sòl del Pla
2002-2005.

3) Ajudes a la rehabilitació d'edificis per a habitatges amb
destinació arrendament; articles 9 a 15 del Decret 91/2002, de
5 de juliol: Es concedirà una subvenció als promotors que
duguin a terme actuacions de rehabilitació en edificis
d'habitatges, que complint els requisits que estableix aquest
decret es destinen, una vegada rehabilitats, a l'arrendament per
un termini mínim de 5 anys. L'import de la subvenció serà del
20% del cost de les obres de rehabilitació de cada habitatge amb
un límit màxim de 4.800 euros.

Així mateix l'IBAVI tramita i gestiona els expedients d'ajuts
als inquilins, on el colAlectiu jove gaudeix de preferència, i
avança l'import dels ajuts a càrrec de l'Estat.

Per altra banda l'Institut Balear de l'Habitatge ha lliurat des
de l'exercici 2004 i ha començat les promocions que a
continuació es relacionen en règim de lloguer, amb una inversió
de 31.465.374 euros:

  5 v Ciutadella.
20 v Ciutadella.
72 v Palma.
56 v Palma.
29 v Palma.
70 v Palma.
25 v Maó.
15 v La Ribera.
23 v Eivissa.
16 v Es Castell.
15 v Pollença.

Així mateix la comunitat està pendent del nou Pla
d'habitatge estatal 2005-2008. Una vegada aprovat
definitivament, s'aprovarà la  normativa autonòmica
complementària.

El Govern de les Illes Balears està estudiant l'efectivitat de
totes aquestes mesures per preparar-ne de noves que facilitin
l'accés al mercat d'habitatges de lloguer. A més l'IBAVI,
mitjançant estudis de la demanda existent d'habitatge en aquest
règim, dins dels seus projectes té previst iniciar la promoció de
més habitatges en règim de lloguer dins el nostre territori, a
l'objecte de complementar les mesures que s'estableixin d'acord
amb el principi de coordinació de les administracions.

Palma, 1 de juliol del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
CA)

A la pregunta RGE núm. 3586/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Josep Camps i Orfila, relativa a Pla
d'habitatge de les Illes Balears 2004-2008. (BOPIB núm. 85 de
6 de maig del 2005).

Dins del I Pla d'habitatge de les Illes Balears les actuacions
que ha duit a terme la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports són: S'han pres mesures que giren sobre tres grans
àrees d'actuació: política de sòl, política fiscal i política
d'habitatge.

1. Política de sòl
Com a novetat en aquest àmbit s'ha de destacar que s'està

elaborant actualment una nova llei de sòl i habitatge que
permetrà l'agilitació dels procediments administratius de gestió
i cessió de sòl, mesures per evitar l'especulació del sòl, mesures
encaminades a l'obtenció de sòl a baix cost per edificar
habitatges protegits i mesures de foment de l'ús racional del sòl
urbà.

2. Política fiscal
Mitjançant la Llei d'acompanyament als pressuposts del

2005 s'ha establert una sèrie d'avantatges fiscals per als joves de
les Illes Balears, per fer més fàcil el seu accés a l'habitatge.

2.1- IRPF
- Deducció autonòmica del 6,5% de els quantitats satisfetes

per l'adquisició o la rehabilitació d'habitatge habitual a les Illes
Balears, realitzada per joves amb residència a la comunitat
autònoma.

- Deducció autonòmica per arrendament de l'habitatge
habitual en el territori balear, realitzada per joves amb
residència a la comunitat autònoma.

2.2- Impost sobre successions i donacions
- Millora de la reducció estatal de la base imposable per

l'adquisició mortis causa de l'habitatge habitual.
- Bonificació autonòmica del 85% a la quota tributària que

es reporti a conseqüència de les donacions de diners de pares a
fills o descendents per a l'adquisició del primer habitatge que
hagi de constituir la residència habitual dels fills.

2.3- Impost sobre transmissions patrimonials oneroses
- Bonificació autonòmica per l'adquisició de l'habitatge

habitual del 50% de la quota per a menors de 36 anys o
discapacitats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al
65% i per a famílies nombroses.

- El tipus de gravamen per als habitatges de protecció oficial
és de l'1%.

3. Política d'habitatge
El Govern aprovà el Decret 73/2004, de 30 de juliol, pel

qual es regulen els ajuts a la rehabilitació d'habitatges amb
destinació a l'arrendament als arrendataris d'habitatges i a la
millora de l'accessibilitat dels edificis i habitatges.

1) Ajudes complementàries a la rehabilitació d'habitatges amb
destí arrendament; articles 15 a 21: La Conselleria d'Obres
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Públiques, Habitatge i Transports concedirà, a càrrec dels seus
pressuposts i d'acord amb les seves disponibilitats
pressupostàries, una subvenció complementària a l'estatal de
3.000 euros als promotors que duguin a terme actuacions de
rehabilitació d'habitatges que, complint els requisits establerts
en aquest decret, es destinen, una vegada rehabilitats, a
l'arrendament per un termini mínim de 5 anys.

2) Ajudes per a la millora de l'accessibilitat en edificis
d'habitatges; articles 26 a 28: S'estableix la concessió d'una
ajuda del 50% del pressupost a les obres amb un màxim de
6.000 euros per a les comunitats de propietaris d'habitatges que
facin obres de millora de l'accessibilitat per adequar-se a la Llei
3/93, de 4 de maig, i al Reglament 20/2003, de 28 de febrer.

Així mateix es concedeixen ajuts per part del Govern de les
Illes Balears a les següents actuacions:

3) Ajudes per a l'adquisició d'habitatges protegits (HPO): Entre
les ajudes a càrrec del Govern de les Illes Balears podem
destacar, segons el Decret 7/2003, de 31 de gener, art. 8.3.1, que
poden beneficiar-se de subvenció els adquirents, adjudicataris
o promotors per a ús propi amb ingressos inferiors a 3,5 vegades
el SMI; així mateix el preu de venda haurà d'estar comprès entre
1,41 i 1,56 vegades el preu bàsic a nivell nacional.

L'import de la subvenció és el 8% del preu de venda amb un
màxim de 8.414,17 euros quan es tracti o bé de joves compresos
entre els 18 i els 35 anys, o bé de famílies nombroses.

4) Ajudes per a l'adquisició d'habitatges existents; articles 5 a 8
del Decret 91/2002, de 5 de juliol: Es concedeix als adquirents
una subvenció del 8% del preu de venda amb un màxim de
8.400 euros quan el preu de venda no superi 1,56 vegades el
preu bàsic a nivell nacional.

5) Ajudes per a la implantació de mesures per a l'estalvi
energètic i hídric; articles 17 a 19 del Decret 91/2002, de 5 de
juliol: Els promotors públics d'habitatges de protecció pública
podran solAlicitar una subvenció del cent per cent del cost de
l'actuació amb un límit màxim de 1.800 euros per habitatge, si
les obres compleixen l'acord del Consell de Govern de 15 de
desembre del 2000, de millora de l'estalvi energètic i hídric dels
habitatges.

6) Ajudes als allotjaments específics; articles 20 al 28 del
Decret 91/2002, de 5 de juliol: La Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports concedirà als promotors
públics una subvenció equivalent al 10% del preu màxim de
venda a què s'haguessin pogut vendre les unitats habitacionals.

7) Ajudes per a l'adquisició d'habitatges per a la seva immediata
rehabilitació; article 41 del Decret 91/2002, de 5 de juliol: Es
tracta d'ajudar a la compra d'un habitatge amb destinació
d'habitatge unifamiliar i permanent del comprador i que
necessiti obres que el facin habitable. L'ajuda és d'un 5% del
preu màxim d'adquisició, i si es tracta de joves compresos entre
els 18 i els 35 anys s'augmentarà en un 2%, amb un límit màxim
de 6.250,53 euros.

8) Ajudes al promotor per habitatges de protecció oficial
destinats a lloguer; article 16 del Decret 91/2002, de 5 de juliol:
La comunitat autònoma de les Illes Balears concedirà una
subvenció addicional del 5% als promotors dels habitatges de
protecció oficial destinats a lloguer regulades en l'article 21 del
RD 1/2002, d'11 de gener, sobre mesures de finançament

d'actuacions protegides en matèria d'habitatge i sòl del Pla
2002-2005.

9) Ajudes a la rehabilitació d'edificis per a habitatges amb
destinació d'arrendament; articles 9 a 15 del Decret 91/2002, de
5 de juliol: Es concedirà  una subvenció als promotors que
duguin a terme actuacions de rehabilitació en edificis
d'habitatges que, complint els requisits que estableix aquest
decret, es destinen, una vegada rehabilitats, a l'arrendament per
un termini mínim de 5 anys. L'import de la subvenció serà del
20% del cost de les obres de rehabilitació de cada habitatge amb
un límit màxim de 4.800 euros.

Així mateix, dins l'objectiu establert en el pla de la
necessitat d'impulsar el manteniment i l'increment del parc
d'habitatges protegits, l'Institut Balear de l'Habitatge des de
l'exercici 2004 ha posat en marxa i ha lliurat les següents
promocions d'habitatges protegits:

Habitatges començats
36; Lloseta; venda.
18; Sa Pobla; venda.
50; Palma; venda.
13; Capdepera; venda.
10; Capdepera; venda.
15; Binissalem; venda.
4; Capdepera; venda.
11; Capdepera; venda.
25; Maó; arrendament.
11; Sóller; venda.
15; La Ribera; arrendament.
23; Eivissa; arrendament.
16; Es Castell; arrendament.
15; Pollença; arrendament.

Total: 262.
Habitatges acabats

5; Ciutadella; arrendament.
20; Ciutadella; arrendament.
8; Valldemossa; venda.
18; Ferreries; venda.
72; Palma; arrendament.
26; Lloseta; venda.
56; Palma; arrendament.
33; Marratxí; venda.
46; Aubarca; venda.
13; Petra; venda.
29; Palma; arrendament.
30; Palma; venda.
37; Formentera; venda.
70; Palma; arrendament.

Total: 463.

Així mateix, per aconseguir sòl per a aquesta tipologia
d'habitatges, s'han formalitzat els convenis que a continuació es
relacionen amb els següents ajuntaments:

Sa Pobla, 18-02-04
Calvià, 24-05-04
Fornalutx, 18-10-04
Es Castell, 20-12-04
Alcúdia, 22-02-05
Ciutadella, 26-05-05
Sant Antoni de Portmany, 08-06-05

Així mateix s'adjunta el grau de compliment del Pla estatal
d'habitatge a les Illes Balears 2002-2005, segons dades
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aportades pel Ministeri d'Habitatge, i que evidencia el
creixement percentual en el compliment del pla.

Palma, 1 de juliol del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

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

Ordre de Publicació
CB)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3777/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
implementació del programa Alter. (BOPIB núm. 86 de 13 de
maig del 2005).

La implementació del programa Alter, posat en marxa el
mes de gener del 2005, presenta els següents resultats:

- Set municipis implicats.
- Vuit unitats formatives a l'illa de Mallorca.
- En pocs dies s'iniciarà la seva activitat al darrer municipi

que resta per signar conveni: Marratxí.
- El mes de setembre s'iniciaran dues noves unitats

formatives a les illes de Menorca i d'Eivissa, respectivament.
- Així mateix s'han iniciat els tràmits per posar en

funcionament el programa Alter al municipi de Felanitx el mes
de setembre.

- 63 usuaris beneficis del programa Alter.
- El mes de setembre, una vegada iniciades les accions

formatives a Felanitx, Menorca i Eivissa, aquest nombre
s'elevarà a 84.

- A hores d'ara hi ha 21 centres educatius implicats.

S'ha d'aclarir que les xifres obtingudes respecte a l'èxit del
programa són esperançadores, donada la necessitat de la seva
existència i que s'ha d'anar consolidant en els propers exercicis.

Palma, 18 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CC)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3778/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
recursos destinats al programa Alter. (BOPIB núm. 86 de 13
de maig del 2005).

El programa Alter es finança a través d'un projecte
d'inversió. Per a l'exercici 2005 té una dotació de:

- 250.000 euros per a l'illa de Mallorca.
- 50.000 euros per a l'illa de Menorca.
- 50.000 euros per a l'illa d'Eivissa.

Quant a la dotació de personal, el programa està compost per
un coordinador, un tècnic superior i un administratiu,
dependents de la Direcció General de Menors i Família, i per 12
educadors, contractats pels ajuntaments implicats.

Palma, 18 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CD)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3779/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
educadors que intervenen en el programa Alter. (BOPIB núm.
86 de 13 de maig del 2005).

No hi ha cap educador de la Direcció General de Menors i
Família que desenvolupi funcions educatives al programa, ja
que els educadors que hi intervenen realitzen la seva tasca a
través de la gestió de contractació dels distints ajuntaments
implicats.

Palma, 18 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CE)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3780/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
convenis signats per implementar el programa Alter. (BOPIB
núm. 86 de 13 de maig del 2005).

Per a la implementació del programa Alter la Direcció
General de Família ha signat convenis de colAlaboració amb els
següents ajuntaments: Alcúdia, Inca, Llucmajor (S'Arenal i
Llucmajor), Manacor, Muro, Pollença i Sa Pobla.

Palma, 18 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CF)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3817/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
conciliació de la vida laboral i familiar. (BOPIB núm. 86 de 13
de maig del 2005).

La Conselleria de Presidència i Esports té les següents
actuacions amb l'objectiu d'afavorir la conciliació de la vida
laboral i familiar:

1. Convocatòria de prestacions públiques per fill/a a càrrec
destinades a afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar
mitjançant la targeta "bonus d'infància", per a infants de 0 a 3
anys, corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2005
(publicada al BOIB núm. 24, de 12 de febrer del 2005), per un
import total d'1.500.000 euros.

Poden ser beneficiaris de la prestació dels famílies amb fills
de 0 a 3 anys matriculats a guarderies o escoletes públiques o
privades a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
amb rendes de la unitat familiar que no superin els 27.045,54
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euros a l'any (aquesta quantitat s'ajusta d'acord amb el nombre
de fills).

2. Està prevista la pròxima publicació d'una convocatòria
d'ajudes per a la realització de programes i serveis d'atenció a la
primera infància (0-3 anys) per un import total d'1.327.917,39
euros, 827.917,39 d'ells per a manteniment de serveis i
500.000,00 per a inversions per crear places.

Les ajudes van destinades a corporacions locals; a entitats
privades sense ànim de lucre titulars de les guarderies infantils
laborals regulades per l'Ordre del Ministeri de Treball de 12 de
febrer del 1974, ja adequades a la normativa vigent o en procés
d'adequació, que compleixen una funció social; i a empreses,
agrupacions d'empreses o empreses d'iniciativa social.

Palma, 21 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CG)

A la pregunta RGE núm. 3829/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a obres als quiròfans
de Can Misses. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

Al llarg d'aquest any 2005 l'Ib-salut licitarà la redacció del
projecte d'obra, de forma que l'inici de les obres d'adequació i
implantació del bloc quirúrgic de l'Hospital de Can Misses es
produirien ja entrat l'any 2006.

Palma, 5 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
CH)

A la pregunta RGE núm. 3832/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a comissions de
farmàcia del CISNS. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

Des del nomenament de la directora general de Farmàcia ha
estat convocada a les següents comissions de Farmàcia:

Any 2003: 11 de novembre i 16 de desembre.
Any 2004: 1 de juliol, 22 de juliol, 14 i 15 de setembre i 25

d'octubre.
Any 2005: 13 de gener, 3 de febrer, 24 de febrer, 8 de març,

20 d'abril i 8 i 19 de maig.

D'aquestes ha assistit a les següents: 25 d'octubre del 2004,
13 de gener del 2005, 20 d'abril del 2005 i 19 de maig del 2005.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
CI)

A la pregunta RGE núm. 3834/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a noves places
d'Atenció Primària. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

Que 67 és l'augment total de places previstes per l'Atenció
Primària durant l'any 2005, de les quals 16 corresponen a
metges, distribuïdes de la manera següent:

- 11 a GAP de Mallorca.
- 4 a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
- 1 a l'àrea de salut de Menorca.

Que mitjançant resolucions de la Direcció Gerència de l'Ib-
salut, de 19/05/05 per GAP de Mallorca i 23/05/05 per
Menorca, s'ha aprovat la nova plantilla autoritzada d'aquests
centres, la qual recull l'esmentat increment de personal a
conseqüència de les noves accions proposades per les gerències.

Palma, 3 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
CJ)

A la pregunta RGE núm. 3954/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a efectes en
el turisme o en l'esport base de l'equip ciclista. (BOPIB núm.
86 de 13 de maig del 2005).

La valoració econòmica del retorn publicitari i presencial de
la imatge i el nom de les Illes Balears generat a través de l'equip
ciclista Illes Balears, quantificat en el període de desembre del
2003 al desembre del 2004 en 20,8 milions d'euros, és un
indicador important per poder valorar positivament els efectes
sobre el turisme i l'esport base.

Palma, 27 de juny del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
CK)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3957/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a gestió de
GESMA. (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del 2005).

La Conselleria de Presidència i Esports no té competències
en GESMA.

Palma, 18 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CL)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4057/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a projecte de la
badia de Portocolom. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del
2005).

El Servei de Costes i Litoral de la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Litoral informa que l'esmentat projecte s'ha
rebut des del Ministeri de Medi Ambient i s'està estudiant a
aquest servei.
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Palma, 29 de juny del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
CM)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4126/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a dietes de
familiars de malalts. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del 2005).

La Conselleria de Presidència i Esports no té competències
en les dietes dels familiars acompanyants dels malalts.

Palma, 18 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CN)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4127/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a guarderies als
centres de treball. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del 2005).

La Conselleria de Presidència i Esports solament ha
cofinançat l'escoleta laboral de l'Agrupació d'Empreses ASIMA.

Palma, 18 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CO)

A la pregunta RGE núm. 4146/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a reunió de la junta
tècnica assistencial de l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm.
87 de 20 de maig del 2005).

L'última reunió de la junta tècnica assistencial de l'Hospital
de Can Misses va tenir lloc el dia 3 de juny.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
CP)

A la pregunta RGE núm. 4147/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a aparell d'anestèsia
a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 87 de 20 de maig del
2005).

L'Hospital de Can Misses compta amb quatre quiròfans,
cadascun d'ells dotat amb un equip d'anestèsia. El més antic
d'ells és de l'any 1999; un altre va ser adquirit el gener de l'any

2001 i els altres dos el mes d'agost del mateix any. Està prevista
en el pressupost de l'Ib-salut d'aquest exercici 2005 l'elaboració
de l'estudi de la reforma del bloc quirúrgic i es desenvoluparà
l'obra l'any 2006, amb el seu corresponent pla de muntatge.
Atenint-se a aquesta previsió, la Comissió de Tecnologies de
l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, que està formada per
professionals d'aquesta àrea de salut i que assessora la gerència
en l'assignació de prioritats del Pla Necessitats, ha coincidit que
la compra d'un nou aparell podia esperar l'obra de reforma del
citat bloc quirúrgic. De qualsevol forma, i tenint en compte els
problemes de manteniment que puguin sorgir fins a aquest
moment amb qualsevol dels aparells existents, no es descarta
que es prenguin les mesures suficients i necessàries per
assegurar un bon funcionament dels equips i de les
instalAlacions.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
CQ)

A la pregunta RGE núm. 4148/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a operacions
suspeses a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 87 de 20 de
maig del 2005).

Les operacions que es van haver de suspendre per l'avaria
d'una torre d'anestèsia van ser:

- 2 intervencions de traumatologia.
- 4 intervencions de cirurgia.

Palma, 4 d'agost del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
CR)

A les preguntes RGE núm. 4250/05 i 4251/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí,
relatives a conveni signat amb Air Europa per al torneig Pula
Golf i a contraprestacions d'Air Europa per complir el conveni
signat, respectivament. (BOPIB núm. 88 de 27 de maig del
2005).

El Govern de les Illes Balears no ha signat cap conveni amb
Air Europa per a la promoció del torneig Pula Golf.

Palma, 13 de juliol del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
CS)

A la pregunta RGE núm. 4316/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pacte local de
finançament amb els ajuntaments. (BOPIB núm. 88 de 27 de
maig del 2005).

Durant la present legislatura el Govern de les Illes Balears
ha mostrat la seva preocupació pel finançament dels municipis,
i fruit d'aquesta ha estat, entre d'altres, la posada en marxa de la
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política de consolidació de l'anomenat Fons de Cooperació
Municipal.

Així, mitjançant la Llei d'acompanyament dels pressupostos
del present exercici econòmic, el Govern de les Illes Balears
garanteix el Fons de Cooperació Municipal amb caràcter no
finalista.

Palma, 15 de juliol del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CT)

A la pregunta RGE núm. 4322/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a persones
d'Eivissa-Formentera que gaudeixen de l'escola de vela
Calanova. (BOPIB núm. 88 de 27 de maig del 2005).

Any 2003
Amb el programa "Operació 1.000 veles", que es va fer a

través de la Direcció General d'Esports i el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, varen gaudir dels cursos 54 alAlots.

Any 2004
Amb l'objecte que el consell no hagi de suportar les despeses

que suposen els trasllats dels alumnes a Palma i perquè es
pogués difondre l'afecció a la mar d'un major nombre d'alAlots,
es firmà un conveni entre la Direcció General d'Esports i el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera per ampliar el programa
"Setmana del mar", que es va fer a totes les escoles i que fou
gaudit per un total de 450 alAlots.

Així mateix us informem que durant l'any 2004 varen venir
7 nins d'Eivissa per fer entrenaments de piragüisme.

Palma, 21 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CU)

A la pregunta RGE núm. 4323/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a persones de
Menorca que gaudeixen de l'escola de vela Calanova. (BOPIB
núm. 88 de 27 de maig del 2005).

Any 2003
Amb el programa "Operació 1.000 veles", que es va fer a

través de la Direcció General d'Esports i el Consell Insular de
Menorca, varen gaudir dels cursos 54 alAlots.

Any 2004
Amb l'objecte que el consell no hagi de suportar les despeses

que suposen els trasllats dels alumnes a Palma i perquè es
pogués difondre aquest esport a un major nombre d'alAlots, es
firmà un conveni entre els clubs nàutics de Menorca, el Consell
Insular, la Direcció General d'Esports i la Federació Balear de
Vela per crear el programa denominat "Vine a navegar".
Mitjançant aquest programa es varen fer dos cursos a Fornells
i dos cursos a Maó que foren gaudits per un total de 200
persones.

Durant aquest any passat, a més, un total de 6 alumnes
procedents de Menorca gaudiren de la navegació a vela
mitjançant els nostres programes regulars de cursos de vela.

Palma, 21 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CV)

A la pregunta RGE núm. 4470/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a ajuts per a la
vigilància i seguretat a les platges. (BOPIB núm. 89 de 3 de
juny del 2005).

Sí.

Palma, 15 de juliol del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
CX)

A la pregunta RGE núm. 4503/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a ingressos de
la venda de producte cartogràfics per a la Fundació per al
Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears. (BOPIB núm.
89 de 3 de juny del 2005).

El percentatge dels ingressos obtinguts per SITIBSA per la
venda de productes cartogràfics i que es destina a la Fundació
per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears és de
l'1%.

Palma, 20 de juliol del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
CY)

A la pregunta RGE núm. 4569/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa al port
de Portocolom. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

Us inform que actualment no existeix cap projecte
d'ampliació del port de Portocolom que permeti l'ús
d'embarcacions de major cabotatge. Tampoc, a dia d'avui, no es
té constància d'iniciativa privada al respecte.

Palma, 4 de juliol del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
CZ)

A la pregunta RGE núm. 4575/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a Dowling College
d'EE.UU. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

El Govern de les Illes Balears no ha fet cap aportació
econòmica al Dowling College d'EE.UU. Per altra part,



BOPIB núm. 99 -  19 d'agost del 2005 3839

s'informa que el Molt Hble. President va participar a la
inauguració de la XXVI Conferència Mediterrània celebrada el
mes de juliol del 2004, que va ser organitzada pel Dowling
College.

Palma, 19 de juliol del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
DA)

A les preguntes RGE núm. 4655/05 i 4656/05, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí,
relatives a recaptació pel cobrament de sancions en matèria
turística (I i II). (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

El Govern de les Illes Balears ha recaptat l'any 2003
414.680,07 euros, i l'any 2004 634.816,69 euros.

Palma, 22 de juny del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
DB)

A la pregunta RGE núm. 4687/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
condicions per a l'extracció d'aigües a Eivissa. (BOPIB núm.
90 de 10 de juny del 2005).

Les condicions que es consideren necessàries per protegir
els aqüífers situats a la zona de Santa Gertrudis davant la
perforació d'un sondeig a la finca de Sa Fontassa consisteixen
en la cementació de l'espai anulAlar entre la colAlocació dels tubs
i la paret de sondeig fins a una profunditat suficient per
assegurar l'aïllament dels esmentats aqüífers.

En el projecte de perforació, presentat a la Direcció General
d'Indústria i que es va trametre a aquesta direcció general de
Recursos Hídrics a efectes d'informar, es preveu cementar fins
a 280 m. de profunditat, cosa que en principi es considera
suficient. Per tant es va emetre informe favorable, del qual
s'adjunta còpia.

Palma, 1 de juliol del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

La còpia adjunta a la resposta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
DC)

A la pregunta RGE núm. 4688/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
extracció massiva d'aigües a Eivissa. (BOPIB núm. 90 de 10 de
juny del 2005).

No és aconsellable l'increment massiu de les extraccions en
els aqüífers de la zona de Santa Gertrudis ni en cap altre aqüífer
de l'illa d'Eivissa, donat l'estat actual dels recursos.

Si la pregunta es refereix a la possible extracció de l'aigua
termal mitjançant un sondeig de gran profunditat, l'autorització
de l'esmentada extracció és competència de la Direcció General
d'Indústria, i només podrà autoritzar-se si es demostra la
desconnexió de l'aqüífer profund amb els aqüífers superficials.

Palma, 1 de juliol del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
DD)

A la pregunta RGE núm. 4690/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
jaciment d'aigües termals a Santa Gertrudis. (BOPIB núm. 90
de 10 de juny del 2005).

La Conselleria de Medi Ambient no coneix l'existència de
cap jaciment d'aigües termals a la zona de Santa Gertrudis, si bé
coneix que s'ha demanat autorització a la Direcció General
d'Indústria per a la realització d'un sondeig de gran profunditat
a l'esmentada zona per a investigació d'aigües termals.

Palma, 1 de juliol del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
DE)

A la pregunta RGE núm. 4691/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
extracció d'aigües al centre de l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 90
de 10 de juny del 2005).

No és aconsellable l'increment massiu de les extraccions en
els aqüífers de la zona de Santa Gertrudis ni en cap altre aqüífer
de l'illa d'Eivissa, donat l'estat actual dels recursos.

Si la pregunta es refereix a la possible extracció de l'aigua
termal mitjançant un sondeig de gran profunditat, l'autorització
de l'esmentada extracció és competència de la Direcció General
d'Indústria, i només podrà autoritzar-se si es demostra la
desconnexió de l'aqüífer profund amb els aqüífers superficials.

Palma, 1 de juliol del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
DF)

A la pregunta RGE núm. 4721/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
acords dels ajuntaments (I). (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del
2005).

No se sap quin valor podria donar una hipotètica Conselleria
d'Ordenació del Territori en el suposat que existís, però
òbviament la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
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Transports forçosament és sensible a totes les manifestacions,
tant públiques com privades, que se li han fet arribar, les té en
compte i pren les decisions de la manera més rigorosa possible
i, en qualsevol cas, fa arribar a la persona o entitat alAlegant la
contestació a la seva solAlicitud.

Palma, 23 de juny del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DG)

A la pregunta RGE núm. 4722/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Pla
de transports. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

El Pla director sectorial de transports està actualment en fase
de tramitació amb l'aprovació inicial, però no encara definitiva.
Precisament el tràmit d'informació oficial i pública serveix per
recollir els suggeriments de totes les entitats per tal de ser
integrats dins el pla i formalitzar el document definitiu per a la
seva aprovació.

El soterrament de les vies del tren a Inca és una actuació
important que s'ha plantejat arrel que aquest govern està duent
a terme les obres de soterrament a Palma, reivindicades fa més
de 20 anys. És evident que el soterrament a Inca es podrà dur a
terme i, per tant, s'inclourà dins el Pla de transports si l'Estat
assumeix el compromís de signar un conveni ferroviari amb
aquesta comunitat autònoma.

Palma, 23 de juny del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DH)

A la pregunta RGE núm. 4723/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
acords dels ajuntaments (II). (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del
2005).

La vicepresidenta i la consellera d'Obres Públiques es varen
reunir amb els representants del PSIB-PSOE, el Sr. Francesc
Antich, la Sra. Francina Armengol, el Sr. Francesc Quetglas i el
Sr. José Antonio Santos, per tal de consensuar criteris i dur a
terme les gestions per aconseguir la signatura del conveni
ferroviari entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de
Foment que inclogui aquesta actuació tan important per a la
comarca del Raiguer.

Palma, 23 de juny del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DI)

A la pregunta RGE núm. 4724/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
soterrament de les vies del tren a Inca. (BOPIB núm. 90 de 10
de juny del 2005).

La Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports
durà a terme l'execució del soterrament de les vies del tren al
seu pas per Inca quan s'hagi aconseguit el seu finançament
mitjançant la firma d'un conveni amb el Ministeri de Foment,
d'acord amb el que preveu el PEIT.

Palma, 23 de juny del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DJ)

A la pregunta RGE núm. 4726/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Fundació
Antoni Maura. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del 2005).

Consultada la base de dades de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, exercicis 2003, 2004 i 2005, no ens consta cap
reconeixement d'obligacions a favor de la Fundació Antoni
Maura amb el NIF G070306160.

Palma, 29 de juny del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
DK)

A la pregunta RGE núm. 4727/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a "Fundación
para el análisis y los estudios sociales" (FAES). (BOPIB núm.
90 de 10 de juny del 2005).

Consultada la base de dades de creditors del sistema
d'informació comptable de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, no hi consta la "Fundación para el análisis y los
estudios sociales" com a perceptor i, per tant, no s'ha pogut
tramitar cap pagament al seu favor.

Palma, 29 de juny del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
DL)

A la pregunta RGE núm. 4735/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferències
a l'Ajuntament de Calvià. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del
2005).

El Govern de les Illes Balears ha transferit a l'Ajuntament de
Calvià durant l'any 2004 la quantitat de 6.250.295,19 euros.

Palma, 19 de juliol del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
DM)
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A la pregunta RGE núm. 4736/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferències
a l'Ajuntament de Sóller. (BOPIB núm. 90 de 10 de juny del
2005).

El Govern de les Illes Balears ha transferit a l'Ajuntament de
Sóller durant l'any 2004 la quantitat de 608.872,72 euros.

Palma, 19 de juliol del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
DN)

A la pregunta RGE núm. 4919/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a relació de
factures del desplaçament a la Xina. (BOPIB núm. 91 de 17 de
juny del 2005).

La imprecisió de la pregunta fa que no es pugui identificar
el viatge a què es refereix la diputada.

No obstant això, s'informa que, d'acord amb el que disposa
la Llei de finances de la CAIB, el Govern remet trimestralment
al Parlament la informació i la documentació sobre la gestió
econòmica financera i la situació pressupostària que estableix
l'esmentada llei.

Així mateix, la Llei de la Sindicatura de Comptes regula els
mecanismes de remissió de la informació i la documentació
derivades de la funció fiscalitzadora de l'activitat econòmica,
financera i comptable que exerceix aquesta institució.

Palma, 22 de juliol del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
DO)

A la pregunta RGE núm. 4953/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a certificacions
d'abandonament d'activitat a televisions locals. (BOPIB núm.
91 de 17 de juny del 2005).

Arran de la notificació de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la qual ens
instaven a regularitzar la situació de les emissores de televisió
local que emeten dins l'àmbit territorial de la comunitat
autònoma sense la deguda autorització administrativa, el
Govern ha enviat certificació d'abandonament d'activitat a totes
aquelles emissores que emeten i no han estat adjudicatàries a la
fase de concurs.

Palma, 5 de juliol del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
DP)

A la pregunta RGE núm. 4954/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a tancar
emissores de televisió local. (BOPIB núm. 91 de 17 de juny del
2005).

Arran de la notificació de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la qual ens
instaven a regularitzar la situació de les emissores de televisió
local que emeten dins l'àmbit territorial de la comunitat
autònoma sense la deguda autorització administrativa, s'ha
comunicat a totes les emissores que no han estat adjudicatàries
del concurs públic que han de deixar d'emetre obligatòriament
en la seva activitat de difusió.

Palma, 5 de juliol del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
DQ)

A la pregunta RGE núm. 5046/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a cost del
viatge "Cinquena illa". (BOPIB núm. 94 d'1 de juliol del 2005).

El cost de l'operació "Cinquena illa", desenvolupada durant
el passat mes de juny, ha estat de 135.657,14 euros, preu
d'adjudicació del contracte de servei: Organització i trasllat dels
participants a l'operació V Illa 2005 (BOIB núm. 76, de 21-06-
2005).

Palma, 21 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
DR)

A la pregunta RGE núm. 5047/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a partida
pressupostària de l'operació "Cinquena illa". (BOPIB núm. 94
d'1 de juliol del 2005).

La partida pressupostària a la qual s'han imputat les despeses
de l'anomenada operació "Cinquena illa" és la 23201 131B01
49000 00.

Palma, 21 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
DS)

A la pregunta RGE núm. 5059/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a centres
d'estades diürnes a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 94 d'1
de juliol del 2005).

El Govern de les Illes Balears no construeix ni amplia cap
centre d'estades diürnes de persones majors dependents o
habitatges tutelats a persones majors a cap municipi de les Illes,
sinó que allò que fa és treure línies d'ajudes perquè siguin els
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municipis els que decideixin si fan ús d'aquestes ajudes per dur
a terme aquests tipus d'actuacions.

Quant a centres de dia especialitzats, us informam que el
Govern de les Illes Balears, d'acord amb el que es preveu a la
clàusula quarta i a l'annex I del conveni de colAlaboració amb el
MTAS, té previst a les illes d'Eivissa i Formentera les següents
actuacions:

Eivissa:
- Centre per al tractament de la malaltia d'Alzheimer i altres

demències a Santa Eulària des Riu.
- Centre per al tractament de la malaltia d'Alzheimer i altres

demències a Sant Antoni de Portmany.
- Centre per al tractament especialitzat per a malalts mentals

i discapacitats psíquics profunds a Sant Josep.
Formentera:
- Centre per al tractament de la malaltia d'Alzheimer i altres

demències.
- Centre per al tractament especialitzat per a malalts mentals

i discapacitats.

Palma, 28 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
DT)

A la pregunta RGE núm. 5060/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a centres
d'estades diürnes a les Illes Balears. (BOPIB núm. 94 d'1 de
juliol del 2005).

Resposta per entitat, projecte, import total de l'activitat,
import concedit i sistema de gestió segons la clàusula 6a. del
conveni de colAlaboració:

- Ajuntament de Mancor de la Vall. Projecte bàsic i
d'execució d'adaptació de local per a centre de dia i
d'equipament. Import total: 473.631,71; import concedit:
473.631,71. Gestió directa ajuntament.

- Ajuntament de Marratxí. Centre de dia, serveis d'estades
diürnes. Import total: 413,511,15; import concedit: 105.606,91.
Gestió directa ajuntament.

- Ajuntament d'Artà. Construcció centre de dia. Import total:
144.286,50; import concedit: 144,286,50. Gestió directa
ajuntament.

- Ajuntament de Capdepera. Ampliació del centre d'estades
diürnes de Capdepera. Import total: 236.501,16; import
concedit: 236.501,16. Gestió directa ajuntament.

- Ajuntament de Sa Pobla. Construcció centre de dia c/ Isaac
Peral, 21, confrontant plaça Metge Duet. Import total:
726.079,03; import concedit: 726.079,03. Gestió directa
ajuntament.

- Ajuntament de Son Servera. Reforma i ampliació de la 2a.
planta d'edifici municipal per canviar el seu ús com a centre de
dia per a la tercera edat. Import total: 189.447,48; import
concedit, 189.447,48. Gestió directa ajuntament.

- Ajuntament d'Algaida. Projecte de centre de dia per a
persones majors d'Algaida (c/ Pare Bartomeu Pou, 40). Import
total: 863.455,53; import concedit: 863.455,53. Gestió directa
ajuntament.

- Ajuntament de Campanet. Construcció d'un centre de dia
al carrer Cardenal Despuig s/n. Import total: 426.924,40; import
concedit: 234.808,42. Gestió directa ajuntament.

- Ajuntament de Llucmajor. Construcció de centre de dia a
Badies. Import total: 298.000,00; import concedit: 298.000,00.
Gestió directa ajuntament.

- Ajuntament de Pollença. Construcció de centre de dia.
Import total: 600.000,00; import concedit: 600.000,00. Gestió
directa ajuntament.

- Ajuntament d'Es Migjorn Gran. Construcció centre de dia
i llar tutelat. Import total: 366.959,31; import concedit:
108.666,92. Gestió directa ajuntament.

- Ajuntament de Ferreries. Construcció centre de dia. Import
total: 225.943,88; import concedit: 126.074,82. Gestió directa
ajuntament.

- Ajuntament de Manacor. Construcció centre de dia a Porto
Cristo. Import total: 320.323,28; import concedit: 320.323,28.
Gestió directa ajuntament.

- Ajuntament de Lloret de Vistalegre. Construcció de centre
de dia. Import total: 611.671,89; import concedit: 611.671,89.
Gestió directa ajuntament.

- Ajuntament de Felanitx. Construcció centre d'encontre Es
Carritxó. Import total: 324.479,55; import concedit: 324.479,55.
Gestió directa ajuntament.

- Ajuntament de Binissalem. Reforma edifici per adaptar-se
a habitatge tutelat municipal. Import total: 103.910,36; import
concedit: 103.910,36. Gestió directa ajuntament.

Palma, 28 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
DU)

A la pregunta RGE núm. 5092/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a preus de l'alberg
de Formentera. (BOPIB núm. 94 d'1 de juliol del 2005).

Per poder cobrir la seva falta de dotació, tant de serveis com
de personal, per a la bona gestió de la instalAlació.

Palma, 21 de juliol del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
DV)

A la pregunta RGE núm. 5175/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competències
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dels poders públics municipals. (BOPIB núm. 94 d'1 de juliol
del 2005).

El Govern, en aquesta matèria i en la resta d'assumptes
relacionats amb la reforma de l'Estatut d'Autonomia, vol
conèixer l'opinió de la comissió d'experts creada a l'efecte, que
encara no s'ha pronunciat sobre la qüestió interessada pel
diputat.

Palma, 19 de juliol del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
DX)

A la pregunta RGE núm. 5177/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cursos de
formació de redactors de premsa (BOPIB núm. 94 d'1 de juliol
del 2005).

El Govern promou o realitza cursos de formació per facilitar
la inserció laboral de les persones que els segueixen, tant en
l'àmbit públic com en el privat.

Palma, 18 de juliol del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
DY)

A les preguntes RGE núm. 5181/05, 5182/05 i 5183/05,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés,
relatives a grans obres viàries de forma simultània (I, II i III).
(BOPIB núm. 94 d'1 de juliol del 2005).

Sí.

Palma, 20 de juliol del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DZ)

A la pregunta RGE núm. 5184/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transferències
de justícia. (BOPIB núm. 94 d'1 de juliol del 2005).

El Govern es troba en procés de negociació del traspàs per
part de l'Estat de les competències en matèria d'Administració
de Justícia. En aquesta negociació hi ha molts d'elements
susceptibles de valoració, per la qual cosa resulta difícil establir
en aquests moments la xifra econòmica que correspondria a un
traspàs en condicions.

Palma, 19 de juliol del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
EA)

A la pregunta RGE núm. 5185/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a implantació de
la justícia de proximitat. (BOPIB núm. 94 d'1 de juliol del
2005).

Les competències en matèria de justícia corresponen al
Govern de l'Estat, que recentment ha regulat la qüestió
interessada pel diputat. El Govern es troba en procés de
negociació del traspàs de les competències esmentades i quan
es materialitzi aquest traspàs es podrà valorar una iniciativa
d'aquest tipus.

Palma, 19 de juliol del 2005.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions

Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
EB)

A les preguntes RGE núm. 5353/05, 5354/05, 5355/05 i
5356/05, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, relatives a habitatge plurifamiliar al passeig
Vuit d'Agost, zona de risc potencial d'inundació, Pla INUNBAL
i expedient immoble plurifamiliar a la ciutat d'Eivissa,
respectivament. (BOPIB núm. 96 de 15 de juliol del 2005).

En contestació a les preguntes esmentades, us inform que
l'expedient de construcció de l'habitatge plurifamiliar al passeig
Vuit d'Agost de la ciutat d'Eivissa no és competència d'aquesta
conselleria.

Palma, 20 de juliol del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.
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