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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 

A PREGUNTES
 Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5901/04, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions per la contaminació de pous i torrent de Sant Jordi
que provoca la depuradora de Pollença.  (BOPIB núm. 55 d'1
d'octubre del 2004).

Les actuacions que ha dut a terme l'Ibasan han estat:

-Licitació i adjudicació de les obres del projecte
"Remodelació i ampliació de l'EDAR de Pollença".

- Analitzar el projecte adjudicat i adequar-lo a les noves
necessitats de cabals i càrregues.

- Adaptar el pla d'obres de tal forma que l'estiu del 2004 fos
en funcionament el tractament físic-químic i a l'estiu del 2005
el biològic. Així es podria garantir una qualitat mínima de
l'aigua.

- Dur a terme les actuacions necessàries en camions cuba per
netejar el torrent.

- Augmentar el control per part de l'Ibasan, del
funcionament de la instalAlació.

Palma, 7 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

 Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 6530/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a  incendis
forestals.  (BOPIB núm. 58 de 22 d'octubre del 2004).

Es cert que a l'any 2004 s'observa el major nombre
d'incendis a sa Pobla.

Aquesta circumstància no es nova segons es pot observar a
la taula annexa. Si bé cal constatar que dinada la baixa
superfície afectada de 3'97 ha. en 12 incendis i a l'època que
s'han produït, fora època de cria, son incendis de baixa afectació
ecològica.

Incendis forestals al municipi de sa Pobla. (Període 1990-2004)

Any Incendis Superfície
amb arbres

(ha)

Superfície
sense arbres

(ha)

Superfície
total (ha)

1990 7 3 8,60 11,60

1992 13 1 4,20 5,20

1993 15 0,80 10,30 11,10

1994 13 0 5,90 5,90

1995 4 0 0,60 0,60

1997 8 0 2,60 2,60

1998 3 0 0,30 0,30

1999 11 0 7,94 7,94

2000 18 0,50 14,90 15,40

2001 7 34 1,35 35,35

2002 2 0,70 0,40 1,10

2003 2 0 10,06 10,06

2004 12 0,02 3,95 3,97

Total incendis Total
superfície

amb arbres
(ha)

Total
superfície

sense arbres
(ha)

Total
superfície

total

115 40,02 71,10 111,12

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

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 6705/04, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a projectes
d'inversió de la Conselleria de Medi Ambient. (BOPIB núm.60
de 29 d'octubre del 2004).

Entre els projectes d'inversió de la conselleria de Medi
Ambient no existeix cap projecte de construcció d'un auditori a
les Illes Balears.

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

 Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 8787/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
aportació anual de l'Estat al Consorci de recuperació de la
fauna silvestre de les Illes Balears.  (BOPIB núm. 67 de 28 de
desembre del 2004).

El Consorci per a la Recuperació de Fauna de les Illes
Balears, va ésser creat mitjançant acord del Consell de Govern
el 20-02-04 (BOIB núm. 29, 2872/2004), per tant no es va rebre
aportació econòmica l'any 2004, que va ésser de 120.000 euros,
per part de la Conselleria de Medi Ambient.

Palma, 16 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient :
Jaume Font i Barceló.

 Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 602/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a  mesures contra la
infracció mediambiental de la platja de can Picafort.  (BOPIB
núm.  72 de 4 de febrer del 2005).
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La Direcció General de Biodiversitat en relació a aquest
tema ha fet un estudi de regeneració mediambiental, el qual
s'acompanya.

Palma, 11 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient :
Jaume Font i Barceló.

L'estudi adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

 Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 2443/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
Consorci de la Gola de Pollença.  (BOPIB núm.  80 d'1 d'abril
del 2005).

1.- Quant al procediment per al nomenament o elecció del
president i la secretària del Consorci de la Gola de Pollença.

Els  respectius nomenaments s'han fet de la forma establerta
en els Estatuts del Consorci, publicats en el BOIB núm. 101, de
20 de juliol del 2004.

De conformitat amb l'article 11 dels Estatuts del Consorci,
el president serà el director general competent en matèria de
Recursos Hídrics, del Govern de les Illes balears.

El secretari, es designa lliurament pel president del
Consorci.

2.- Quant a les retribucions.
El president no té retribucions específiques per raó del

càrrec de president de la Junta Rectora del Consorci, ja que ve,
implícit amb el càrrec de director general en matèria de
Recursos Hídrics.

La secretària del Consorci, té les retribucions previstes en el
pressupost del Consorci, que es va aprovar a la sessió
constitutiva de la seva Junta Rectora, i són 18.000 euros a raó de
14 mensualitats de 1.499,99 euros i 495 euros en concepte de
Seguretat Social.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3278/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a persones
contractades per al consorci d'aigües de la Badia de Palma
(BOPIB núm. 83 de 22 d'abril del 2005).

Es posa en coneixement que el Consorci d'Aigües de la
Badia de Palma no ha contractat cap tipus de personal.

Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

 Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3968/05, presentada per l'Hble. Sra.

Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a  pobresa a les
Illes Balears.  (BOPIB núm.  86 de 13 de maig del 2005).

La situació de pobresa i d'exclusió social en que es troba una
part de la població resident al nostre territori així com l'evolució
d'aquest fenomen a la nostra comunitat, és un tema que ens
preocupa a tots. Per aquest motiu la Direcció General de Serveis
Socials realitza cada any el seguiment del Plan Nacional para
la inclusión Social del Reino de España i tècnics d'aquesta
Direcció General participen en forma activa tant en el grup de
treball de seguiment del pla com en el Grup de Treball
d'indicadors socials d'exclusió social, ambdós convocats pel
Ministeri de Treball i Afers Social on participen a més de la
comunitat autònoma de les Illes Balears diverses comunitats
autònomes.

L'objectiu d'aquest grup de treball és el d'obtenir uns
indicadors fiables i de qualitat que permetin conèixer la realitat
de l'exclusió social a nivell de Comunitat Autònoma tot seguint,
sempre que això sigui possible les recomanacions de la Unió
Europea i les dels organismes estadístics pertinents, com
Eurostat i en el cas espanyol l'Institut Nacional d'Estadística.

Palma, 23 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports :
Maria Rosa Puig i Oliver.

 Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3969/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a  situació de
pobresa detectada pels experts.  (BOPIB núm. 86 de 13 de
maig del 2005).

El Govern de les Illes Balears pensa mantenir i ampliar les
actuacions que es troben en marxa a l'actualitat, tenint en
compte que la pràctica totalitat de les prestacions que ofereix la
Comunitat Autònoma als colAlectius necessitats d'actuacions en
serveis socials es fixen en relació al nivell d'ingressos de les
persones.

En especial, el Govern de les Illes Balears posa a disposició
de les persones en situació de pobresa la "targeta bàsica", com
a complement de les altres prestacions que els puguin
correspondre, i que consisteix en el pagament d'una quantitat de
doblers per a despeses bàsiques.

Aquesta actuació s'ha vist reforçada els darrers anys. Així,
mentre que a l'exercici 2003 es va destinar la quantitat total de
1.521.943 euros, a l'exercici 2004 aquesta quantitat es va
incrementar fins a la quantitat de 1.785.000 euros.

Palma, 23 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports :
Maria Rosa Puig i Oliver.

 Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3818/05, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
aportació del Ministeri de Treball a la construcció d'Escoletes
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Infantils o Guarderies.  (BOPIB núm. 86 de 13 de maig del
2005).

Dins el Pla d'acció integral per a persones discapacitades,
per a l'exercici 2005, i dins dels programes d'atenció a la
primera infància, el Ministeri de Treball i Assumptes Socials ha
destinat la quantitat de 182.228,20 euros per a la creació de
noves places, mentre que la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha destinat, pel mateix concepte, la quantitat de
317.771,80 euros.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports :
Maria Rosa Puig i Oliver.

 Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 4662/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a  compra
de finques dins espais naturals.  (BOPIB núm.  90 de 10 de
juny del 2005).

Finques Sa Marjal
Vella II

Sa Duaia Es Recó

Terme
municipal Ciutadella Artà Artà

Superfície 3.000 m2 4.122.945 m2 622.726 m2

Preu 30.000 euros 1.800.000 euros 267.726,17 euros

El procediment utilitzat per a l'adquisició d'aquestes
finques ha estat la concertació directa.

Palma, 11 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

 Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 4663/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a  denúncies
al Seprona.  (BOPIB núm.  90 de 10 de juny del 2005).

Atès el gran volum físic i la naturalesa especial de la
documentació solAlicitada, us comunic que aquesta es troba a la
disposició de l'Hble. Sra. Margalida Rosselló i Pons, a les
dependències de la Direcció General de Qualitat Ambiental i
Litoral (avinguda Gabriel Alomar i Villalonga, 33- 07003).

Perquè pugui fer-hi les consultes que consideri oportunes.

Palma, 22 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5519/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

transferències de Benestar Social. (BOPIB núm. 98 de 29 de
juliol del 2005).

El que es va pressupostar per al 2005 de les transferències de
la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social,
és el següent:

Mallorca: 26.691.045,39
Menorca: 4.703.726,50
Eivissa i Formentera: 6.140.451,96
TOTAL: 37.535.223,85.

Palma, 2 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis de Ayreflor i Cardell.

 Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 5521/05 i 5522/05, presentades
per l'Hble Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando,
relatives a  places residencials per a gent gran (I i II).  (BOPIB
núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

Els articles 8 i 9 de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
serveis socials i seguretat social estableixen que es transfereixen
als consells insulars, entre d'altres, les funcions relatives a la
creació i el manteniment de centres d'atenció a les persones
majors que ofereixen places residencial, per estades temporals
o permanents, així com la programació i l'execució de l'acció
assistencial i la gestió de prestacions socials en el si dels serveis
i centres propis d'atenció a persones majors.

Per tant, aquesta pregunta s'ha de dirigir a l'administració
competent en aquesta matèria.

Palma, 23 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 5538/05 i 5539/05, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relatives a
nou sòl industrial creat el 2005 i el 2004. (BOPIB núm. 98 de
29 de juliol del 2005).

El 2004 no es va crear nou sòl industrial, el que es va fer va
ser treballar, per a desenvolupar diversos convenis de
colAlaboració als termes municipals de Es Migjorn, Ferreries,
Porreres i Sóller.

El 2005 s'està treballant en l'execució de sòl industrial
durant el període 2005-2006 a:

- Porreres: 71.631 m2.
- Sant Antoni: 84.824 m2.
Adjudicat el contracte de consultoria per a la redacció del

Pla Parcial.

Petra: 107.171 m2.
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Adjudicat el contracte de consultoria per a la redacció del
Pla Parcial.

Sóller: 21.098 m2.

Palma, 14 de desembre del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5557/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a colAlectors
tèrmics posats en marxa. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del
2005).

Segons el Registre de subvencions de la Direcció General
d'Energia, l'any 2005 s'han instalAlat 2.270 m2 de colAlectors
tèrmics i l'any 2004 es van instalAlar 8.086 m2. 

Evidentment no es comptabilitzen les instalAlacions que no
han rebut subvencions al no disposar d'aquestes dades.

Palma, 30 de novembre del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5558/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a energia
fotovoltaica el 2005. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

Segons el Registre de subvencions de la Direcció General
d'Energia, l'any 2005 s'han instalAlat 660 kw i al 2004 es van
instalAlar 460,2 kw.

Evidentment no es comptabilitzen les instalAlacions que no
han rebut subvencions al no disposar d'aquestes dades.

Palma, 30 de novembre del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 5559/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a energia
eòlica el 2005. (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

Segons el Registre de subvencions de la Direcció General
d'Energia, l'any 2005 s'han instalAlat 46,6 kw i al 2004 es van
instalAlar 3.203,6 kw.

Evidentment no es comptabilitzen les instalAlacions que no
han rebut subvencions al no disposar d'aquestes dades.

Palma, 30 de novembre del 2005.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5574/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a visitants de
Costa Nord (I). (BOPIB núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

El Centre Cultural Costa Nord va tenir un total de 80.119
visitants durant l'any 2003.

Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 5587/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a ingressos
a Costa Nord per actuacions musicals. (BOPIB núm. 98 de 29
de juliol del 2005).

Els ingressos obtinguts per les actuacions musicals (cicle
Nits Mediterrànies) durant l'estiu del 2004, ha estat de 53.272i.

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

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 5588/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost de
cada una de les actuacions musicals a costa nord. (BOPIB
núm. 98 de 29 de juliol del 2005).

El cost per les actuacions musicals (cicle Nits Mediterrànies
durant l'estiu del 2004, ha estat de 76.650i.

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

 Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 5706/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
despeses en serveis socials a Menorca.  (BOPIB núm.  98 de 29
de juliol del 2005).

Els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a
l'any 2005 preveuen, com a despeses directes en matèria de
serveis socials per a Menorca les següents:

Guarderia Borja Moll 656.488 euros

Guarderia Magdalena Humbert 453.595,27 euros

Centre Base 120.000 euros

D'altra banda, dins les línies de subvenció de la Conselleria
de Presidència i Esports, i per entitats de Menorca, estan
previstes les següents:
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Línia d'actuació Import
concessió
(capítol IV)

Import
concessió
(capítol
VII)

Import
concessió
total

Subvencions
plurianuals (19
anualitats) per
inversions en
centres de dia de
persones majors
dependents 12.354,83 12.354,83

Subvencions
plurianuals per
inversions en
centres de persones
majors (Pla 10) 136.126'98 136.126,98

Subvencions a
entitats per a
projectes adreçats a
persones majors
dependents 310.443,55

Subvencions a
entitats per a
projectes adreçats a
persones amb
discapacitat 26.882,32 26.882,32

Subvencions per a
manteniment i
construcció de
centres d'atenció a la
primera infància (de
0 a 3 anys) 206.080,53 60.938 267.018,53

Renda mínima
d'inserció 215.257,11 215.257,11

Pla de Prestacions
Bàsiques 281.862,68 281.862,68

Programa d'atenció
social als Jutjats de
Menorca (IRES) 9.045,48 9.045,48

Atenció i seguiment
de les persones
adultes
incapacitades
judicialment o en
procés
d'incapacitació
(IATAME) 1.298.683,33

Total import
concessió capítol IV

Total import
concessió capítol

VII

Total import
concessió

778.819,97 209.419,81 1.298.683,33

Palma, 23 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 5832/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a convenis amb
majoristes de viatges. (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre del
2005).

Els convenis signats per la Conselleria de Turisme amb
operadors turístics durant l'any 2005 són els següents:

- Tui España, SA, 150.000 euros. II Tui Marathon Palma de
Mallorca

- Viajes Serhs, 60.000 euros. Accions de promoció al mercat
rus.

A més, els convenis  signats com a conseqüència del
conveni entre l'Institut Turístic d'Espanya (Turespaña) i l'Institut
Balear del Turisme (Ibatur) per a la realització d'una campanya
conjunta de publicitat turística:

- Neckerman, 20.000 euros. Urlaub Perfect. Inserció
conjunta a doble pàgina. Campanya de producte a Alemanya.

- REWE, 165.559,11 euros. Insercions de promoció a
diferents mitjans de Düsseldorf, Munic, Frankfurt i Berlín.

- TUI-Deutschland, 600.000 euros. Accions de promoció a
TV per a Alemanya.

- Neckerman, 150.000 euros. Especial viatges inserció.
Campanya a Alemanya.

 Thomas Cook Tour Operator, 390.000 euros. Campanya
televisiva al Regne Unit: 3 programes de 15 minuts (1 per cada
illa) amb 3 emissions diàries durant 6 mesos.

- Thomson-TUI, 281.029,46 euros. Campanya de promoció
al Regne Unit: 3 publireportatges diaris amb 5 emissions al dia
durant 2 setmanes + 3 anuncis (1 per illa) a la revista Real
Holidays + doble pàgina per a les Illes Balears en la revista
Travel Weekly.

- Saga Holidays, 52.124 euros. Acció publicitària al Regne
Unit mitjançant 1 publireportatge de 3 pàgines al Saga
Travelllers i 1 publireportatge de 3 pàgines al Saga magazine.

- Cosmos, Tour Operator, 111.958 euros. 14 insercions als
diaris d'informació general. "Q" i AC Baleares. Promoció al
Regne Unit.

- Acció Thomson- Revista Home&Away "Q", 9.932 euros.
Concurs "Q" al Regne Unit amb premi d'estada a les Illes
Balears.

Air Europa, 67.000 euros. Campanya a Polònia amb pòsters
de les Illes Balears als autobusos.

- Natalie Tour. Accions de promoció a Rússia, 90.000 euros.
Programa a TV Direct (Projecte especial TV del Sr. Krylov) i
Projecte TV Around the world a TV Tour. Tanques publicitàries
a Moscou. Insercions al "Big City" i "7 days". Ràdio: Echo of
Moscow.

Palma, 5 de desembre del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

 Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 5894/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del nou hospital de Son Dureta.  (BOPIB núm.
100 de 9 de setembre del 2005).

La licitació de les obres tindrà lloc el 2005, es preveu que les
obres puguin iniciar-se dins l'any 2006 i finalitzar l'any 2009.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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 Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 5898/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció de la Unitat bàsica de salut de Porto Cristo.
(BOPIB núm.  100 de 9 de setembre del 2005).

Les obres podrien iniciar-se, sempre i quan es disposi de les
llicències pertinents, dins el primer semestre del 2006. A tenor
del termini d'execució que determini el projecte (que a priori
s'estima en 12 mesos) les obres podrien estar finalitzades dins
el primer semestre del 2007.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 5899/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del Centre de Salut de Cala Major.  (BOPIB núm.
100 de 9 de setembre del 2005).

Les obres de construcció del nou Centre de Salut de Sant
Agustí varen iniciar-se el 25 de gener del 2005. Per tant,
actualment es troben en plena fase d'execució, i com que el
termini d'execució s'establí en 12 mesos, la finalització de les
obres es preveu per a finals de gener del 2006.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 5900/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del Centre de Salut d'es Migjorn Gran.  (BOPIB
núm.  100 de 9 de setembre del 2005).

Les obres es troben actualment en fase d'execució. La seva
finalització està prevista dins aquest darrer trimestre del 2005.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 5901/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a

construcció del Centre de Salut de Pere Garau.  (BOPIB núm.
100 de 9 de setembre del 2005).

Està previst que es pugui licitar projecte i obra durant aquest
darrer trimestre de 2005, de tal forma que les obres podrien
iniciar-se dins el primer semestre del 2006. Les obres, previstes
en dues fases per tal de no afectar el normal funcionament del
centre, tenen una durada estimada de 12 mesos.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 5902/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del Centre de Salut de sa Vileta.  (BOPIB núm.
100 de 9 de setembre del 2005).

Entenent que la pregunta es refereix a la UBS de Son Roca
(pertanyent a la ZBS de Son Serra-sa Vileta), el passat 30
d'agost del 2005 es va firmar el contracte de "Redacció de
projectes, direcció facultativa i aprovació, control i seguiment
del pla de seguretat i salut de la Unitat Bàsica de Salut de Son
Roca".

Es preveu que les obres podrien estar finalitzades durant el
primer semestre del 2007.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 5903/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del Centre de Salut del carrer Aragó.  (BOPIB
núm. 100 de 9 de setembre del 2005).

Es preveu que el projecte executiu pugui estar supervisat i
a disposició de ser licitada l'obra a principi del 2006.

Les obres podrien estar finalitzades dins l'any 2007.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 5904/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a



BOPIB núm. 118 -  19 de gener del 2006 4657

construcció del Centre de Salut d'es Rafal Nou.  (BOPIB núm.
100 de 9 de setembre del 2005).

L'adjudicació del projecte es produirà el primer trimestre del
2006, i les obres podrien estar finalitzades a principi de
l'exercici del 2007.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 5905/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del Centre de Salut d'es Molinar.  (BOPIB núm.
100 de 9 de setembre del 2005).

La Unitat Bàsica de Salut d'Es Molinar està contemplada
dins del Pla de Infraestructures Sanitàries 2004-2010 de la
Conselleria de Salut i Consum.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 5906/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció de la  Centre de Salut d'es Secar de la Real.
(BOPIB núm. 100 de 9 de setembre del 2005).

Aquesta UBS es troba en fase d'estudi d'aprofitament dels
espais de Can Canaves per part de les administracions
implicades.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 5907/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció de la  Unitat Bàsica de Salut d'Establiments.
(BOPIB núm.  100 de 9 de setembre del 2005).

Actualment s'està tramitant la cessió d'un solar per part de
l'Ajuntament de Palma. Una vegada es disposi de solar es
procedirà a la licitació del projecte.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 5908/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció de Unitat Bàsica de Salut de Son Serra.  (BOPIB
núm.  100 de 9 de setembre del 2005).

Entenent que la pregunta es refereix a la UBS de Son Roca
(pertanyent a la ZBS de Son Serra-sa Vileta), el passat 30
d'agost del 2005 es va firmar el contracte de "Redacció de
projectes, direcció facultativa i aprovació, control i seguiment
del pla de seguretat i salut de la Unitat Bàsica de Salut de Son
Roca".

Es preveu que les obres podrien estar finalitzades durant el
primer semestre del 2007.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 5909/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció de Unitat Bàsica de Salut de Son Rapinya.
(BOPIB núm. 100 de 9 de setembre del 2005).

La Unitat Bàsica de Salut de Son Rapinya està contemplada
dins del Pla de Infraestructures Sanitàries 2004-2010 de la
Conselleria de Salut i Consum.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 5910/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció de Unitat Bàsica de Salut de l'Escola Graduada.
(BOPIB núm.  100 de 9 de setembre del 2005).

El 7 de juny del 2005 es va licitar la "Redacció de projectes,
direcció d'obra i aprovació, control i seguiment del pla de
seguretat i salut del Centre de Salut d'Escola Graduada", el qual
s'adjudicarà de forma imminent. Es preveu que el projecte
executiu pugui està supervisat i a disposició de ser licitada l'obra
a principis del 2006.
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Seguint aquest calendari les obres podrien iniciar-se, sempre
i quan es disposi de les llicències pertinents, dins el primer
semestre del 2006. A tenor del termini d'execució que determini
el projecte (que a priori s'estima en 12 mesos), les obres podrien
estar finalitzades dins el primer semestre del 2007.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 5911/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció de Unitat Bàsica de Salut de s'Indioteria.  (BOPIB
núm.  100 de 9 de setembre del 2005).

La Unitat Bàsica de salut de s'Indioteria va ser inaugurada
el 7 d'octubre del 2004 i actualment funciona a ple rendiment.

La plantilla compta amb 2 metges de família, 1 infermera i
2 administratius.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 5912/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del PAC de Can Picafort.  (BOPIB núm. 100 de 9
de setembre del 2005).

Les obres podrien iniciar-se dins el primer semestre del 2006
i estar finalitzades dins el primer semestre del 2007.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 5913/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del PAC de Can Gelabert.  (BOPIB núm.  100 de
9 de setembre del 2005).

En relació a la construcció del nou Centre de Salut de Son
Gelabert, actualment s'està tramitant la cessió d'un solar per part
de l'Ajuntament de Palma. Una vegada es disposi de solar es
procedirà a la licitació del projecte d'obra.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 5914/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del PAC d'Eivissa Vila.  (BOPIB núm.  100 de 9 de
setembre del 2005).

No existeix cap projecte de construcció d'un PAC en la zona
de Sa Colomina.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 5915/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a  ampliació
del PAC de Palma Nova.  (BOPIB núm. 100 de 9 de setembre
del 2005).

Les obres podrien iniciar-se sempre i quan es disposi de les
llicències pertinents, dins el primer semestre del 2006. A tenor
del termini d'execució que determini el projecte (que a priori
s'estima en 12 mesos), les obres podrien estar finalitzades dins
el primer semestre del 2007.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 5916/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del PAC de Felanitx.  (BOPIB núm.  100 de 9 de
setembre del 2005).

Les obres podrien iniciar-se abans de finals del 2005, i
podrien estar finalitzades dins el primer semestre del 2007.

La plantilla s'adequarà a les necessitats de la població
objectiu en el moment de l'obertura del centre.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 5917/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del segon PAC d'Inca.  (BOPIB núm.  100 de 9 de
setembre del 2005).
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Està previst que les obres del centre de salut de Son Amonda
comencin a mitjans de l'any 2006 i finalitzin l'any 2007.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 5919/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a  PAC de la
platja de Muro.  (BOPIB núm.  100 de 9 de setembre del 2005).

No està prevista cap actuació en relació a la Unitat Bàsica de
Salut de la platja de Muro.

No hi ha cap previsió de dotar d'un metge més durant tot
l'any.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

 Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 5926/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a  Centre de
Salut del Passeig Marítim d'Eivissa.  (BOPIB núm.  100 de 9
de setembre del 2005).

No s'ha projectat cap centre de salut amb el nom de Passeig
Marítim d'Eivissa Vila.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 5927/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Centre de
Salut d'Eivissa. (BOPIB núm.100 de 9 de setembre del 2005).

L'Ajuntament d'Eivissa està tramitant l'esmentada licitació.

El projecte preveu que el termini d'execució de les obres
serà de 18 mesos.

Està previst que les obres del centre de salut d'Eivissa
comencin a mitjans de l'any 2006 i finalitzin l'any 2007.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 5928/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a xarxa
balear d'investigació del dolor d'esquena. (BOPIB núm.100 de
9 de setembre del 2005).

La xarxa balear d'investigació del dolor d'esquena no suposa
cap cost per a l'Ib-salut.

Palma, 23 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 6228/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a viatges
del director general de Joventut. (BOPIB núm.100 de 9 de
setembre del 2005).

Les despeses generades han estat les imprescindibles per al
desplaçament, allotjament, la manutenció i la dieta del director
general. S'adjunta la relació de viatges de l'any 2003 fins a 1-9-
2005, i se n'especifica la destinació, la data i el motiu del
desplaçament.

Palma, 14 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

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

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 6229/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a Centre
de Salut de Son Amonda (Inca). (BOPIB núm.100 de 9 de
setembre del 2005).

Està previst que les obres del centre de salut de Son Amonda
comencin a mitjans de l'any 2006 i finalitzin l'any 2007.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BA)

A les Preguntes RGE núm. 6301/05, 6302/05, 6303/05,
6304/05 i 6305/05, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Josep Diéguez i Seguí, relativa a cost del curs de gestió i
direcció d'Emergències (I-V). (BOPIB núm.100 de 9 de
setembre del 2005).

D'acord amb les informacions facilitades per la Unitat de
Gestió Econòmica de la Secretaria General de la conselleria, les
percepcions econòmiques que consten al programa comptable
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el
pagament de professors per cursos de gestió i direcció
d'emergències, són les següents:
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- Guillermo García Pol: 448i
- Armando García Sánchez: 280 i
- José Carlos Baeza López: 202,80i
- Juan Pol Pujol: 112i
- Emilio Medina Taltavull: 56i
- José Julián Isturitz Pérez: 1.014i
- Fernando Pareja Cerdó: 168i
- Santiago Sainz de los Terreros: 56i
- Pedro J. De Anitua Aldecoa: 507i
- Francisco Torres Ailhaud: 112i
- Albert Vilanova Ferreras: 507i
- Vicente Carrasco Arias: 1.521i
- Alejandro Martínez García: 507i
- José Mª Rodríguez Fernández: 507i
- Miguel Fèlix Chicón Rodríguez: 112i
- Pedro Muntaner Burguera: 56i
- M. Carmen Vara Moral: 507i
- Antonio Nicolau Riutort: 112i
- Francisco Fernández Cano: 56i

El total ascendeix a la quantitat de 6.840,80 i.

D'altra banda, el cost dels bitllets d'avió i estança de
professors que vingueren de la península als Cursos de Gestió
d'Emergències de l'any 2003, fou de 3.504i.

Marratxí, 10 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José Maria Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 6306/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a serveis de
les administracions públiques (I). (BOPIB núm.100 de 9 de
setembre del 2005).

D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Emergències, tots els serveis de les administracions
públiques inscrits al Registre d'Emergències s'han inscrit en data
posterior al 5 de maig del 2004.

Palma, 24 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José Maria Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 6307/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a serveis de
les administracions públiques (II). (BOPIB núm.100 de 9 de
setembre del 2005).

D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Emergències, els serveis de les administracions
públiques inscrits al Registre d'Emergències en data posterior al
5 de maig del 2004, són els que figuren a la relació que s'adjunta
amb la present resposta parlamentària.

Palma, 24 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José Maria Rodríguez i Barberá.

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

Ordre de Publicació
BD)

A les Preguntes RGE núm. 6710/05, 6711/05 i 6712/05,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i
Ferrer, relatives a habitatge plurifamiliar al passeig vuit
d'agost (I i II) i a consulta expedient de l'habitatge
plurifamiliar al passeig vuit d'agost (II). (BOPIB núm.103 de
30 de setembre del 2005).

No és possible atendre aquestes solAlicituds, ja que la
tramitació del projecte de construcció d'un habitatge familiar al
passeig vuit d'agost a Eivissa no és competència de la
conselleria d'Interior.

Marratxí, 24 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José Maria Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 6785/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
escoletes infantils (I). (BOPIB núm.103 de 30 de setembre del
2005).

No existeix cap escoleta infantil situada a les dependències
de la Conselleria de Presidència i Esports.

Respecte al cost de l'escoleta propietat de l'agrupació
ASIMA, aquesta Conselleria va subvencionar a l'any 2003, la
construcció, atorgant la quantitat de 364.456'40 euros.

Sobre l'Ajuntament de Calvià, aquest té en funcionament
varies escoletes infantils, i no es determina respecte de quina es
solAlicita la informació.

Palma, 23 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Mª Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 6786/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
escoletes infantils (II). (BOPIB núm.103 de 30 de setembre del
2005).

No existeix cap escoleta infantil situada a les dependències
de la Conselleria de Presidència i Esports.

Respecte a les dades que es solAliciten de les escoletes
ubicades a l'Ajuntament de Calvià i ASIMA, informar-vos que
són dades de funcionament i que no són competència d'aquesta
conselleria.

Palma, 23 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
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Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 6853/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a augment
pressupostari Pla d'Obres i Serveis. (BOPIB núm.104 de 7
d'octubre del 2005).

En els pressuposts corresponents a la Conselleria de Medi
Ambient, d'acord amb la Llei 7/2004, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 2005, s'inclou la partida pressupostària 15201
512A01 76100 corresponent a l'aportació econòmica de la
Comunitat Autònoma als diferents Consells Insulars per a
l'adequada dotació dels plans insulars d'obres i serveis en
matèria de proveïment d'aigua i sanejament de poblacions,
l'import de la qual és el següent:

Import any 2005
Consell Insular d'Eivissa i Formentera: 300.601,40i
Consell Insular de Mallorca: 1.202.793,31i
Consell Insular de Menorca: 300.601,40i

Els imports pressupostats a la mateixa partida l'any 2004
foren els següents:

Import any 2004
Consell Insular d'Eivissa i Formentera: 300.504,55i
Consell Insular de Mallorca: 1.202.021,20i
Consell Insular de Menorca: 300.504,55i

Es recorda que l'IBAL ha signat amb els consells insulars
tres convenis per aportar una quantitat addicional per a millorar
la situació de les fuites d'aigua de les illes, quantitat que no
s'inclou dins el Pla d'Obres i Serveis, sinó que constitueix una
convocatòria distinta. Amb una aportació mínima d'un 25% dels
consells insulars a la del Govern de les Illes Balears, i que és:

Per l'any 2004: 1.000.000,00 i
Per l'any 2005: 1.330.000,00 i
Per l'any 2006: 1.500.000,00 i (Previst)

Palma, 4 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 6896/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a concurs
revistes atenció primària. (BOPIB núm.104 de 7 d'octubre del
2005).

L'empresa adjudicatària és Mundi Prensa Libros, SA.

Ha estat adjudicat per un valor de 24.582,96 euros.

El tipus de procediment de contractació dut a terme ha estat
el de procediment Negociat Sense Publicitat (PN 13/05)
convidant-se a l'efecte a cinc empreses.

La Gerència d'Atenció Primària de Mallorca subscriu
anualment les revistes solAlicitades pels professionals sanitaris
dels centres de salut, unitats de suport i la pròpia gerència. Les
subscripcions a revistes internacionals son realitzades al mateix
proveïdor que les nacionals. Entenem com revistes
internacionals aquelles que figuren en el Institute for Scientific
Information o referides en Medline, en conseqüència, les
referències dels seus articles estan disponibles per a tota la
comunitat científica internacional.

Podem afirmar que no hi ha cap restricció a la subscripció
de revistes internacionals sempre que des de la Unitat de
Documentació siguin considerades d'interès pels professionals
sanitaris que les solAliciten i els continguts estiguin referits a
temes sociosanitaris. L'única restricció per a la subscripció
directa d'una revista per part de Gerència es que estigui inclosa
a la Biblioteca Virtual de la Conselleria de Salut.

Palma, 23 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 6908/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre per
a malalts de Parkinson (V). (BOPIB núm. 104 de 7 d'octubre
del 2005).

El pressupost estimat es de 7.530.000 euros que inclou la
redacció del projecte i la construcció de la residència i del centre
de dia.

Palma, 16 de desembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 6949/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa
farmacèutica. (BOPIB núm.104 de 7 d'octubre del 2005).

Centre de despesa Import líquid setembre
2005

Primària Mallorca 10.614.258,99

Hospital Son Dureta 844.379,76

Hospital de Manacor 265.465,92

Hospital Son Llàtzer 480.060,58

Complex Hospitalari  29.529,94

Especialitzada Mallorca 1.619.436,20

Àrea de Mallorca 12.233.695,19

Primària Menorca 1.012.417,69

Especialitzada de Menorca 194.623,80
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Àrea de Menorca 1.207.041,49

Primària Eivissa 1.067.787,56

Especialitzada Eivissa 217.961,24

Àrea d'Eivissa 1.285.748,80

Primària Ib-salut 12.692.476,61

Especialitzada Ib-salut 2.034.11,88

Total Ib-salut 14.726.485,49

Palma, 23 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 7053/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a convenis
amb l'Ajuntament de Calvià (II). (BOPIB núm.106 de 21
d'octubre del 2005).

S'adjunta la relació dels coneixements d'obligacions i
proposta de pagament que figuren comptabilitzats en la secció
16, Conselleria d'Interior, exercicis 2004 i 2005 a favor de
l'Ajuntament de Calvià, NIF P0701100J, indicant document,
descripció, import, data de pagament i partida del pressupost de
despeses.

Palma, 22 de novembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

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

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 7054/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a convenis
amb l'Ajuntament de Calvià (III). (BOPIB núm.106 de 21
d'octubre del 2005).

S'adjunta la relació de pagaments realitzats a favor de
l'Ajuntament de Calvià, NIF P0701100J, i que figuren
comptabilitzats a l'exercici del 2005, indicant l'exercici,
document, descripció, import, data de pagament i partida del
pressupost de despeses.

Palma, 22 de novembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

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

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 7055/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a canvi de
color dels vehicles de la Policia Local. (BOPIB núm.106 de 21
d'octubre del 2005).

De conformitat amb la Resolució del conseller d'Interior de
22 de novembre del 2005, per la qual es convoca la concessió de
subvencions als ajuntaments de les Illes Balears per a
l'adaptació dels vehicles de la policia local a l'Ordre del
Conseller d'Interior d'11 de gener del 2005, per la qual es
regulen les condicions d'uniformitat de les policies locals de les
Illes Balears, que ve publicada al Butlletí Oficial de les Illes
Balears en data 24 de novembre del 2005, l'import de la
subvenció pel finançament del cost de l'adaptació de vehicles de
la policia local és de 1.400 i per vehicle.

Marratxí, 24 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
BN)

A les Preguntes RGE núm. 7057/05 i 7058/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives
a places noves de funcionaris (I iII). (BOPIB núm.106 de 21
d'octubre del 2005).

En contestació a la pregunta 7057/05, i d'acord amb les
informacions facilitades pel Servei de Registre de Personal de
la Direcció General de Funció Pública, la dotació de places
noves de funcionaris a la Conselleria d'Interior des de juliol del
2003 fins a dia d'avui és la següent:

- Assessor/a Tècnic/a.
- Cap de Departament d'Interior.
- Cap de Departament de Formació i Selecció.
- Cap de Departament Jurídic.
- Cap de Departament de Secretaria General.
-Cap de Servei d'Ordenació d'Emergències.
- Ordenança.
- Lloc Base Administratiu/va.
- Secretari/ària.
- Tècnic/a Superior de Prevenció.
- Tècnic/a Superior de Prevenció.
- Tècnic/a Superior de Prevenció.
- Ordenança de Suport.

I en contestació a la pregunta 7058/05, les persones que
ocupen dites places des de l'any 2003 fins a dia d'avui són:

- Aguiló Bennássar, Lourdes.
- Cunill Crespí, Margarita de los Reyes.
- García Caraballo, Francisco.
- García Lliteras, Juan.
- Más Bauzá, Margarita.
- Mascaró Jaume, Francisco José.
- Montsserrat Magdalena, Francisco.
- Moreno Lorente, María Victoria.
- Nadal Lázaro, Sebastià.
- Oliver Pascual, Javier Alejandro.
- Rotrger Frau, Maria Antònia.
- Sansó Ribot, Miquel.
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- Trias Torres, Antoni..

Marratxí, 14 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
BO)

A les Preguntes RGE núm. 7062/05 i 7063/05, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives
a gratificacions al personal de la Conselleria d'Interior i hores
extres de la Conselleria d'Interior. (BOPIB núm.106 de 21
d'octubre del 2005).

No és possible contestar a les preguntes de referència, donat
que no es disposen a dia d'avui de totes les gratificacions i hores
extres de la conselleria d'Interior de tot l'any 2005, ja que aquest
encara no ha finalitzat.

No obstant això, una vegada finalitzi l'any en curs, es
procedirà a traslladar al diputat solAlicitant la informació
demanada a les esmentades preguntes..

Marratxí, 14 de novembre del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 7264/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a emissions a
IB3 des d'una carpa. (BOPIB núm.106 de 21 d'octubre del
2005).

No és cert, donat que la carpa sí que té llicència
d'instalAlació.

Santa Ponça, 23 de novembre del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 7265/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a retirada de
joguines perilloses. (BOPIB núm.106 de 21 d'octubre del 2005).

Una vegada que els serveis d'inspecció de la direcció general
de Consum comproven l'existència de joguines perilloses,
juntament amb l'adopció de la retirada immediata del mercat del
producte, requereix a l'establiment comercial que justifiqui
mitjançant factura la compra dels articles. Amb aquest
document podem tenir una idea aproximada del moment en que
el producte s'introdueix en el mercat. Per tant, dependrà de cada
cas.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina María Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

BR)
A la Pregunta RGE núm. 7280/05, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a recursos
vigilància Larus andouinii i phalacrocorax aristotelis
desmarestii. (BOPIB núm.106 de 21 d'octubre del 2005).

Els recursos financers destinats durant l'any 2005 per a
aquesta acció són 7.512,65 euros.

Pel que fa als recursos humans:

- Mallorca: Cinc persones al llarg d'aquest any, entre
personal tècnic i agents de medi ambient, han estat les
encarregades de realitzar el seguiment de les colònies d'aquestes
dues espècies a Mallorca.

- Sa Dragonera: Tres persones han estat les encarregades de
la vigilància de les colònies durant aquest any.

- Eivissa i Formentera: Cinc persones al llarg d'aquest any,
entre personal tècnic i agents de medi ambient, han estat les
encarregades de realitzar el seguiment de les colònies d'aquestes
dues espècies a Eivissa i Formentera.

- Menorca: Dues persones han estat les encarregades de la
vigilància de les colònies durant aquest any.

- Cabrera: Personal del parc, així com personal tècnic
contractat han estat els encarregats de la vigilància de les
colònies durant aquest any.

Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 7281/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a fondejos
preservació praderes de Posidònia. (BOPIB núm.106 de 21
d'octubre del 2005).

Aquesta conselleria desenvolupa, en aquests moments, un
projecte específic dirigit a la protecció de les praderies de
posidònia oceànica existents en l'àmbit de Balears.

El projecte s'emmarca dins les actuacions LIFE
NATURALEZA 2000, i té prevista la colAlocació de boies en les
zones LIC més afectades de la nostra comunitat autònoma.

Concretament, s'instalAlaran boies per fondeig
d'embarcacions recreatives en diverses zones LICs, segons la
següent relació:

MALLORCA:
- Pollença (Pta Avançada): 50 boies
- Costa de llevant (Porto Petro): 40 boies
- Dragonera (Sant Elm, Cala Conills): 90 boies
- Cap Enderrocat-Cap Blanc (Cala Blava): 70 boies

MENORCA:
- Badia de Fornells (Port de. Fornells): 75 boies
- Illa d'en Colom-Tamarells (Es Grau): 45 boies
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EIVISSA-FORMENTERA:
- Platja de Ses Salines (Eivissa): 50 boies
- Badia s'Alga (Espalmador): 70 boies
- Caló de s'Oli (Formentera): 30 boies

Palma, 23 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 7315/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
depuradores del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm.106
de 21 d'octubre del 2005).

Zones de manteniment i empreses mantenidores 
2005-2007

Zones Empresa mantenidora Personal

MA 1: Cala d'Or, Cala
Ferrera, Campos, Colònia
Sant Jordi, Porto Colom,
Sa Barca trencada, Sa
Ràpita, Santanyí, Ses
Salines

Moncobra-Socamex 18 persones

MA 2: Artà, Cales de
Mallorca, Cales de
Manacor, Canyamel,
Capdepera, C. Rajada,
Colònia Sant Pere, Font de
Sa Cala, Son Serra de
Marina, Son Servera

M. Mascaró-Passavant
18 persones

MA 3: Formentor, Muro-
Santa Margalida, Pollença,
Sa Pobla

Moncobra-Socamex-
Coex

15 persones

MA 4: Algaida-Montuïri,
Costitx, Lloret, Llubí,
Muro, Sant Joan, Santa
Margalida, Sineu,
Vilafranca

Cadagua 16 persones

MA 5: Binissalem,
Campanet, Consell, Inca,
Lloseta, Lluc, Mancor, Sa
Calobra, Santa Eugènia,
Santa Maria, Selva-
Caimari

Searsa-Man 15 persones

MA 6: Andratx,
Banyalbufar, Camp de
Mar, Deià, Estellencs,
Puigpunyent, Sant Elm,
Sóller, Valldemossa

Urbaser 15 persones

MA 7: Randa, Porreres,
Felanitx

Degremont 7 persones

ME 1: Formentor, Alaior,
Cala en Porter, Es
Mercadal, Maó-Es Castell,
Sant Climent, Sant Lluís

Sorea 14 persones

ME 2: Cala Galdana,
Ciutadella Nord,
Ciutadella Sud, Es
migjorn Gran

Inima 12 persones

E 1: Eivissa, Sant Antoni Aqualia  15 persones

E 2: Cala Llonga, Cala
Sant Vicent, Can Bossa,
Formentera, Sant Josep,
Santa Eulària, Santa
Gertrudis, Port Sant
Miquel, Sant Joan de
Labritja

Cadagua  20 persones

Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 7316/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
depuradores del Govern de les Illes Balears (II). (BOPIB
núm.106 de 21 d'octubre del 2005).

Pressupost destinat al manteniment de les depuradores l'any
2004: 8.114.103,21.

Pressupost destinat al manteniment de les depuradores l'any
2005: 12.260.196,10.

Pressupost per obres de millora i/o reparacions any 2004:
37.000.000.

Pressupost per obres de millora i/o reparacions any 2005:
35.000.000.

El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 7326/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a ingressos per
publicitat a IB3. (BOPIB núm.106 de 21 d'octubre del 2005).

En data 15 de novembre del 2005, a IB3 Ràdio i IB3
Televisió, les empreses privades tenen compromesa una
inversió total aproximada d'i.011.550 euros.

Santa Ponça, 23 de novembre del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 7328/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
pressupost de la Fundació contra la violència de gènere.
(BOPIB núm.106 de 21 d'octubre del 2005).

El pressupost aprovat per a l'any 2005 per a la Fundació
Balear Contra la Violència de Gènere és de 358.017 euros.
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Informar-vos que aquest pressupost s'ha vist incrementat en
60.000 euros per aportacions de nous membres adherits a la
Fundació.

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 7329/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
integrants de la Fundació Contra la Violència de Gènere.
(BOPIB núm.106 de 21 d'octubre del 2005).

Els integrants del patronat de la Fundació Balear Contra la
Violència de Gènere són:

Vocals nats:
Hble. Sra. Mª Rosa Puig i Oliver
Hble. Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer
Hble. Sr. Cristòfol Huguet i Sintes
Hble. Sr. Lluís àngel Ramis de Ayreflor i Cardell
Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual

Designats pel Govern de les Illes Balears:
Il.lma. Sra. Isabel Llinàs i Warthmann
Il.lma. Sra. Margalida Gràcia Pizà i Ginard
Il.lma. Sra. Joana Rosselló i Morales

Designats pel Consell de Mallorca:
Il.lm. Sr. Antoni Serra i Torres
Sra. Catalina Borrás i Mateu
Sr. Antoni Calvo i Ara

Designats pel Consell de Menorca:
Hble. Sra. Joana Mª Barceló i Martí
Hble. Sr. Andreu Bosch i Mesquida
Sr. Antoni Anglada i Comellà
Sra. Maria Dolors Romeo i Pérez

Designats pel Consell d'Eivissa i Formentera:
Hble. Sr. Pere Palau i Torres
Sra. Sara Santacruz Fernández
Sra. Lourdes Ferrer i Ripoll
Sra. Olga Guerra Vázquez

Designats per l'Ajuntament de Palma
Excma. Sra. Catalina Cirer i Adrover
Sra. Margalida Ferrando i Barceló
Sr. Rafel Duran i Vadell
Sr. Sebastià Sansó i Bonet

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

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

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 7330/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
empreses o entitats de la Fundació Contra la Violència de
Gènere. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

El membres adherits de la Fundació Balear Contra la
Violència de Gènere són:

- Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares "Sa
Nostra"
- Gesa-Endesa
- Grup Arabella Hotels
- Grup Fer

L'aportació de cadascuna d'aquestes empreses ha estat de
30.000 euros, requisit per ésser membre adherit de la Fundació
segons l'article 28 dels Estatuts.

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 7331/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
cost de les accions de la Fundació Contra la Violència de
Gènere. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

El cost de les accions dutes a terme per la Fundació són:
- Projecte gràfic "Materials didàctic per prevenir la violència
de gènere: 8.282,00
- Edició materials didàctics i cartells: 55.923,67

Palma, 17 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 7343/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a pressupost
concerts Ib-salut-Policlínica Nuestra Sra. del Rosario. (BOPIB
núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

Assistència sanitària (hospitalització, processos,
neurocirurgia i cirurgia maxilofacial i urgències): 1.517.386,23

Assistència sanitària per gestionar llistes d'espera (consultes,
activitat ambulatòria processos quirúrgics, proves
diagnòstiques): 635.093,05.

Hemodinàmica cardíaca: 250.000,00

Mamografies: 54.000,00

TOTAL: 2.456.479,28

Palma, 23 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 7344/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a serveis concertats
entre Ib-salut i la Clínica Nuestra Sra. del Rosario. (BOPIB
núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

- Hospitatlització (planta, UCI)
- Urgències
- Consultes externes
- Cirurgia menor ambulatòria
- Cirurgia major ambulatòria
- Processos quirúrgics
- Proves diagnòstiques
- Hemodinàmica cardíaca
- Mamografies

Palma, 23 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 7347/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a pagaments a
clíniques privades. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del
2005).

- Sant Joan de Déu:: 12.181.638,80
- Creu Roja: 7.546.284,81
- Policlínica Nuestra Sra. del Rosario: 3.759.817,03
- Clínica Femenia: 1.158.730,49
- Clínica Rotger: 685.095,08
- Centre mèdic de medicina avançada: 626.285,31
- Clínica Salus: 429.448,28
- Agrupación Médica Balear: 199.728,21
- Palma Planas: 184.243,77
- Ruber Internacional: 105.778,13
- Medisub Recerca, SA
- Terapéutica endovascular Percutánea: 44.000,00
- IVO: 41.103,04
- Servicios Integrales de Sanidad, SL (Juaneda): 20.101,68
- Hospital General de Muro: 11.340,00
- Fundación Jiménez Díaz UTE: 8.281,15
- Radiocirurgia San Francisco de Asis: 7.512,65

TOTAL: 27.063.528,43

Palma, 23 de novembre del 2005.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 7370/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a resposta
als propietaris, Parc de Llevant. (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre del 2005).

La resposta que s'ha donat als propietaris ha estat l'inici d'un
PORN en base a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO)
segons l'acord del Consell de Govern de dia 27 de maig del

2005, sobre la iniciació del procediment d'elaboració del Pla
d'Ordenació de Recursos Naturals de la Península de Llevant
(BOIB núm. 87 de 7-06-05).

Palma, 11 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 7371/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a convenis
amb propietaris, Parc de Llevant. (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre del 2005).

El nombre de propietaris que han solAlicitat es realitzin els
estudis necessaris per iniciar la redacció d'un PORN (Pla
d'Ordenació del Recursos Naturals) a l'àmbit de la Serra de
Llevant són 26.

Palma, 11 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 7412/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a sou colAlaborador
esportiu d'IB3. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

Per raons òbvies de confidencialitat, clàusula continguda en
els contractes de colAlaboració que IB3 manté amb professionals
liberals, no es pot oferir la dada de la seva remuneració. No
obstant, informam que aquesta està en el nivell generalment
acceptat en el sector per a la retransmissió d'esdeveniments de
primera divisió.

Santa Ponça, 23 de novembre del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 7413/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a cost de la sèrie
Suite Hotel. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

Com ja els he explicat en alguna ocasió, els nostres
contractes de producció estan subjectes a clàusules de
confidencialitat per tal que, una TV com la nostra, que
competeix en un mercat obert amb altres empreses de
l'audiovisual, no hagi d'actuar en desavantatge en possibles
negociacions de productes. Cap TVE informa públicament del
cost unitari dels seus programes de producció d'encàrrec per
raons de mercat exactament iguals a les nostres.

En qualsevol cas, i com que extraoficialment sí que es
coneixen algunes dades d'altres TVA, amb caràcter general,
podem afirmar que les nostres contractacions s'efectuen,
possiblement, en les millors condicions del mercat i, per
suposat, passen els controls interns i externs que ens marca la
legislació de finances de la nostra comunitat.
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"Suite Hotel" és una sèrie d'humor-ficció rodada íntegrament
a Balears, a l'illa de Mallorca, coproduïda per Nova Televisió
(Grup Serra), Media Tekton i BocaBoca, primera empresa
nacional en producció de ficció. Es tracta d'un format de
"sitcom" desenvolupada en un entorn turístic, gravada en
exteriors (concretament en un hotel), que ha donat feina i
ingressos a molts professionals, tècnics i artistes, durant
diversos mesos i que s'emetrà quan la Direcció d'Antena
decideixi la seva ubicació a la graella.

El pressupost d'una sèrie de ficció engloba infraestructura,
escenografia, ilAluminació, tècnics, productors, actors,
maquilladors, realitzadors, assistents... És, ben segur, el tipus de
producte més interessant que una TVA pot afrontar si vol
complir els objectius de vertebrar, generar talents propis,
potenciar la indústria...

Santa Ponça, 23 de novembre del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 7432/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, relativa a obres Pla Mirall
a Palma. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

En resposta a la pregunta esmentada, adjunt us tramet
informe del cap de sessió de la Direcció General d'Ordenació
del Territori, així com relació de les obres realitzades en el
terme municipal de Palma a l'empara del Pla Mirall.

Palma, 8 de novembre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
María 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
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 7452/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a estudi del Banc
d'Espanya sobre la renta disponible dels ciutadans. (BOPIB
núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

Atès que el títol no correspon amb el text, no podem
contestar a la pregunta escrita a la que fa referència.

Palma, 23 de novembre del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristòfol Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 7454/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a registre de
parelles homosexuals. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del
2005).

Sí, el Govern de les Illes Balears disposa de dades
estadístiques que indiquen que, fins a la data actual, ha
disminuït el nombre d'inscripcions de parelles del mateix sexe
en el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears al llarg de
l'any 2005.

No existint cap informe, els criteris per valorar l'augment o
disminució de determinat tipus de parelles són purament
estadístics, objectius i tècnics, i per tant, les conclusions que
se'n deriven no ofereixen cap dubte ni poden ser d'altra
interpretació.

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

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 7513/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a programes d'IB3
patrocinats. (BOPIB núm. 108 de 28 d'octubre del 2005).

Ràdio

A dia d'avui, el Govern de les Illes Balears, a través de
distints organismes, patrocina els següents programes en
emissió d'IB3 Ràdio.

- "Ara per ara"
- "A quatre bandes"
- "Diumenge, diumenge"
- "Gent de mar"
- Sis hores de vol"
- "Terramar"

Televisió

A dia d'avui, el Govern de les Illes Balears, a través de
distints organismes, patrocina els següents programes en
emissió d'IB3 Televisió:

- "Factor humà"
- "Vallterra"
- Sa bona cuina"
- "Mira lo que hay"
- "Balears des de l'aire"
- "Tres i més"
- "L'ofre"
- "Mira sa tele"

Inversió en patrocini del Govern Balear:

A dia d'avui, els organismes del Govern de les Illes Balears
que patrocinen programes en emissió d'IB3 Ràdio són
(s'inclouen les quantitats aportades):

- Conselleria de Comerç, Indústria i Energia: 230.000 euros
- Conselleria de Relacions Institucionals: 1.416.790,45 euros
- Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació: 370.000

euros
- Conselleria de Treball i Formació: 120.000 euros
- Conselleria d'Educació i Cultura: 400.000 euros
- IBANAT (Institut Balear de la Natura): 120.000 euros
- Institut Balear de l'Aigua i Litoral: 30.000 euros
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- SEMILLA (Serveis de Millora Agrària): 48.000 euros
- INESTUR (Institut d'Estratègia Turística): 400.000 euros

Santa Ponça, 28 de novembre del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 7514/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a ingressos d'IB3.
(BOPIB núm. 108 de 28 d'octubre del 2005).

Cap. L'EPRTVIB no pot generar altres ingressos a part del
finançament públic, de conformitat amb la Llei de finances de
la Comunitat Autònoma.

Santa Ponça, 23 de novembre del 2005.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 7528/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a centre
de tecnificació esportiva de Calvià (II). (BOPIB núm. 108 de
28 d'octubre del 2005).

El Govern de les Illes Balears està estudiant les propostes
esportives que s'han presentades.

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

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 7529/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a centre
de tecnificació esportiva de Calvià. (BOPIB núm. 108 de 28
d'octubre del 2005).

El Govern de les Illes Balears no fa valoracions sobre el fet
que hagi quedat desert el concurs del Centre de Tecnificació
Esportiva de Calvià. És una qüestió que correspon als tècnics.

Palma, 23 de novembre del 2005.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 7593/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a declaracions
del President d'Autoritat Portuària. (BOPIB núm. 108 de 28
d'octubre del 2005).

En resposta a la pregunta esmentada, us comunic que Ports
de les Illes Balears aposta per realitzar dins el seu àmbit
competencial les inversions necessàries per poder disposar
d'unes infraestructures i instalAlacions modernes, cuidades i

adequades per satisfer les necessitats dels usuaris. També aposta
per afavorir la reactivació econòmica i per la millora en la
qualitat i prestació dels serveis que s'ofereixen així com per
l'ampliació de l'oferta amb serveis de valor afegit.

Per tant, aquesta és la línia que segueix Ports de les Illes
Balears a l'hora de projectar i determinar les corresponents
actuacions i inversions en tots els ports de la seva competència.

En relació amb el Port de Maó, atès que es tracte d'un port
d'interès general adscrit a l'Autoritat Portuària per
l'Administració de l'Estat, aquesta el gestiona d'acord amb els
seus propis criteris.

Palma, 25 de novembre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Maria Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
CQ)

A la Pregunta RGE núm. 7642/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a pressupost
subvencions Conselleria de Medi Ambient. (BOPIB núm. 109
de 4 de novembre del 2005).

Tot i que les ordres de bases de subvencions no tenen per
objecte la fixació de pressupost ni partida pressupostària, em
plau informar-li que la convocatòria publicada arrel de l'ordre
de bases que vostè esmenta (BOIB núm. 168 de 8 de gener del
2005) preveu un import de 110.000 euros, amb càrrec a la
partida pressupostària 15301/G/633A01/48000/00 per a l'any
2005.

Palma, 14 de novembre del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
CR)

A la Pregunta RGE núm. 7681/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
personal del Servei d'Atenció a les Víctimes del Delicte.
(BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).

Presten servei a l'Oficina d'Ajuda a Víctimes del Delicte a
Ciutadella, una lletrada i una psicòloga.

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

Ordre de Publicació
CS)

A la Pregunta RGE núm. 7682/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
personal del Servei d'Atenció a les Víctimes del Delicte (II).
(BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).

El procediment de selecció fou el que estableix, per als
contractes menors el Reial Decret Legislatiu 2/2000,  de 16 de
juny de contractes de les administracions públiques i el Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
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Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions públiques i la Instrucció 1/2001 de 26 d'octubre
del secretari general tècnic de la Conselleria de Benestar Social
i la Instrucció 4/2005, de 13 d'octubre, de la Secretaria General
de la Conselleria de Presidència i Esports, de modificació i
refundició en un sol text de les Instruccions 2 i 3/2005, sobre la
tramitació d'expedients i comunicació entre direccions generals
i la Secretaria General.

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

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 7683/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a treball
de l'Institut de qualitat turística a Menorca. (BOPIB núm. 109
de 4 de novembre del 2005).

A) Els treballs que ha realitzat són de suport al sector turístic
en matèria de qualitat turística i ha posat a l'abast del sector
ajudes mitjançant convenis de colAlaboració. Per altra banda i en
la mateixa línia, s'ha procurat donar suport al Consell Insular de
Menorca amb un tècnic de qualitat pagat per l'QT durant sis
mesos, per desenvolupar els plans de qualitat impulsats pel
Consell Insular de Menorca, els quals des del primer moment es
valoraren molt positivament. També acordà amb la directora
general de Turisme, Sra. Azucena Jiménez, que l'IQT
desenvoluparia plans d'acció en aquelles àrees complementàries
on hi havia necessitat de suport.

Els treballs més importants per destacar en el 2005 són:

1. Realització de jornades sobre qualitat turística als
municipis, amb presència de responsables de turisme dels
diferents municipis de Menorca i del Consell Insular.

2. Convocatòria per a la concessió d'ajudes a municipis per
a la implantació de qualitat turística a les Illes Balears.

3. Signatura de convenis de colAlaboració entre INESTUR
(IQT) i tots els municipis de l'illa de Menorca, amb la finalitat
d'implicar-los i fer-los participar en els objectius de qualitat
turística de l'IQT.

4. Signatura de convenis de colAlaboració entre l'IQT, Sa
Nostra i l'Associació de Bars, Cafeteries i Restaurants de Pime-
Mallorca, per impulsar les millores al sector.

5. Del total d'empreses adherides al Pla de qualitat turística
de les Illes Balears a Menorca és de 98.

6. Elaboració del catàleg de productes estrella de les Illes
Balears i creació del distintiu de qualitat Menorca, Reserva de
la Biosfera.

7. Impuls de les rutes gastronòmiques/art/cultura a l'illa de
Menorca.

8. Signatura del Conveni entre l'INESTUR (IQT) i el
Consell Insular de Menorca, amb la finalitat de dotació d'una
plaça de tècnic de qualitat per a Menorca, sufragada íntegrament
per l'INESTUR.

Hi ha altres treballs en matèria de qualitat turística de tipus
específic, que han d'iniciar-se en l'exercici 2006 i s'han
d'impulsar conjuntament amb el Consell Insular de Menorca
com:

1. Impuls de plans de formació en sistemes de qualitat
turística.

2. Progrés en plans de millorament per a la implantació de
nous sistemes de qualitat (medi ambient, sostenibilitat).

3. Aplicació de noves tecnologies en els processos de gestió
en els establiments turístics de tots els sectors.

4. ColAlaboració i suport en el desenvolupament dels plans
nacionals de qualitat, SICTE, que desenvolupa el Consell
Insular de Menorca.

B) El cost estimatiu és de 112.600 euros.
- Recursos humans
- Suport tècnic
- Ajudes

Palma, 2 de desembre del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
CU)

A la Pregunta RGE núm. 7684/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a treball
de l'Institut de qualitat turística a Eivissa. (BOPIB núm. 109 de
4 de novembre del 2005).

A) Els treballs que ha realitzat són de suport i ajuda al sector
turístic en matèria de qualitat turística i ha posat a l'abast del
sector ajudes mitjançant convenis de colAlaboració juntament
amb el Consell Insular d'Eivissa/Formentera.

Els treballs més importants per destacar el 2005 són:

1. Realització de jornades sobre qualitat turística  als
municipis amb la presència de responsables de turisme dels
diferents municipis d'Eivissa/Formentera i del Consell Insular.

2. Convocatòria per a la concessió d'ajudes a municipis i
empreses per a la implantació de qualitat turística a les Illes
Balears.

3. Signatura de convenis de colAlaboració entre INESTUR
(IQT) i tots els municipis de l'illa d'Eivissa/Formentera, amb la
finalitat d'implicació i participació dels objectius de la qualitat
turística de l'IQT.

4. Signatura de convenis de colAlaboració entre l'IQT, Sa
Nostra i l'Associació de Bars, Cafeteries i Restaurants de
Pimeef i altres associacions per impulsar les millores al sector.

5. El total d'empreses adherides al Pla de qualitat turística de
les Illes Balears a Eivissa/Formentera és de 104.

6. Impuls de rutes gastronòmiques/art/cultura a l'illa
d'Eivissa/Formentera en procés.

7. Signatura del Conveni entre INESTUR (IQT) i el Consell
Insular d'Eivissa/Formentera, amb la finalitat de dotació d'una
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plaça de tècnic de qualitat turística per a Eivissa/Formentera,
sufragada íntegrament per l'INESTUR.

8. En el camp hoteler es començarà el gener del 2006 la
campanya comercial per introduir els productes estrella en els
hotels.

Hi ha uns treballs en matèria de qualitat turística de tipus
específic, que s'han d'iniciar en l'exercici 2006 i que s'han
d'impulsar juntament amb el Consell Insular d'Eivissa-
Formentera, com són:

1. Impuls dels plans de formació de sistemes de qualitat
turística.

2. Progrés en plan de millora per a la implantació de nous
sistemes de qualitat (medi ambient, sostenibilitat).

3. Aplicació de les noves tecnologies en els processos de
gestió en els establiments turístics de tots els sectors.

4. ColAlaboració i suport en el desenvolupament dels plans
nacionals de qualitat, SICTE, que desenvolupi el Consell Insular
d'Eivissa/Formentera.

B) El cost estimatiu és de 87.500 euros.
- Recursos humans
- Suport tècnic
- Ajudes

Palma, 29 de novembre del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
CV)

A la Pregunta RGE núm. 7706/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
ampliació del Campament del Jondal. (BOPIB núm. 109 de 4
de novembre del 2005).

Amb data 12-05-00, el propietari de la parcelAla en qüestió,
va enviar una oferta al Govern per a l'adquisició de l'esmentada
parcelAla per un valor de 21,04 euros m2.

La parcelAla té una superfície aproximada d'uns 40.000,00
m2, per tant, tenim que el preu ofert pel venedor l'any 2000 era
de 841.600,00 euros.

En el mes de maig del 2005, el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, va encarregar una taxació de la parcelAla
esmentada.

Per fer aquesta taxació, l'arquitecte empra el mètode de
residual dinàmic. Amb aquest mètode el preu de la parcelAla és
de 696.367,27 euros, que representa un preu per metre quadrats
de 17,41 euros/m2.

D'altra banda, aquesta parcelAla compta amb una llicència
d'obres per a poder construir un habitatge unifamiliar aïllat de
192,93 m2, que pot ésser ampliat fins a 420.00 m2.

De la taxació esmentada, es pot apreciar que el preu per
metre quadrat de parcelAles semblants oscilAla entre els 10,85
euros m2 i els 19 euros m2.

El preu per metre quadrat que s'ha pagat per la parcelAla és
de 19,00 euros m2, xifra que es troba dins del preu normal de
mercat, especialment tenint en compte que els terrenys tenen
concedida la llicència d'habitatge unifamiliar esmentat.

S'ha de tenir en compte que el propietari, ja fa 5 anys,
demanava un preu de 21,04 euros m2 que, fruit de les
negociacions, s'ha rebaixat fins a 19,00 euros/m2. Això
representa una diferència a favor del comprador de 81.600,00
euros.

A més, el preu total d'adquisició, que és de 760.000 euros,
no s'abona d'un sol cop, sinó que s'ha fraccionat en tres anys -
2005, 2006 i 2007-, sense cap cost financer per al Govern de les
Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
CX)

A la Pregunta RGE núm. 7745/05, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a presa
de possessió de la nova Consellera d'Immigració i Cooperació.
(BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).

Us tramet, adjunt, còpia del llistat de càrrecs convidats a la
presa de possessió de la nova Consellera d'Immigració i
Cooperació.

Palma, 28 de novembre del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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

Ordre de Publicació
CY)

A la Pregunta RGE núm. 7781/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a lloguer
d'habitatges (I). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).

Sí, amb la signatura prevista del nou conveni d'habitatge del
Pla 2005-2008.

Palma, 28 de novembre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Maria Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
CZ)

A la Pregunta RGE núm. 7782/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a lloguer
d'habitatges (II). (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del
2005).
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El Govern de les Illes Balears està duent a terme polítiques
per a facilitar l'accés a l'habitatge en lloguer d'aquells que no
poden accedir al mercat de la propietat de l'habitatge; el Decret
90/2005 de 29 de juliol estableix una ajuda complementària a
l'establerta per l'Estat de 3.000 euros per la rehabilitació
d'habitatge lliure amb destí arrendament, aquesta quantitat es
veu augmentada fins a 4.000 euros si l'arrendatari és menor de
35 anys. Així mateix s'estableix una subvenció de la CAIB per
al promotor d'habitatges protegits destinades a lloguer d'1.000
euros per habitatge. S'estableix una subvenció de la CAIB per
rehabilitació d'edificis d'habitatges amb destí a arrendament del
20% del cost de les obres amb un límit màxim de 4.800 euros
per habitatge.

A més el Govern de les Illes Balears està avançant el
pagament de les subvencions que atorga l'Estat als arrendataris
d'habitatges.

I a tot això el Govern promourà en l'exercici 2006 els
següents habitatges de protecció pública en règim de lloguer.

LLOGUER

MALLORCA
Inca: 40
La ribera: 15
Pollença: 15
Total Mallorca: 70

MENORCA
Maó: 25
Total Menorca: 25

EIVISSA
Es Putxet: 23
Total Eivissa: 23

Total Habitatges Illes Balears: 118

En finalitzar aquesta legislatura el Govern haurà triplicat el
parc d'habitatges de promoció pública en règim de lloguer
respecte al que es va trobar a l'inici d'aquesta.

Palma, 22 de novembre del 2005.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Maria Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
DA)

A la Pregunta RGE núm. 7789/05, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a impost de
successions. (BOPIB núm. 109 de 4 de novembre del 2005).

En primer lloc, cal dir (reiterant les contestes a les preguntes
escrites núm. 6708/04, 7488/04 i 7489/04 fetes pel mateix Grup
Parlamentari Socialista) que l'impost sobre successions i
donacions al tractar-se d'un tribut cedit a la comunitat autònoma
de les Illes balears d'acord amb la Llei orgànica 8/1980, de 22
de setembre, de finançament de les comunitats autònomes
(LOFCA), la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es
regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de

finançament de les comunitats autònomes de règim comú i la
Llei 29/2002, d'1 de juliol, de règim de cessió de tributs de
l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears, no té cap
competència per poder dur a terme en cap cas l'eliminació
definitiva de l'impost, ja que la titularitat d'aquest la té l'Estat i
per tant només per llei estatal es pot eliminar completament
aquest impost. Ara bé, l'esmentada Llei 21/2001 sí que reconeix
a les comunitat autònomes (i per tant a la comunitat autònoma
de les Illes Balears) competències normatives per poder crear
reduccions sobre la base imposable, modificar la tarifa de
l'impost ja sigui a l'alça o a la baixa i introduir noves deduccions
i bonificacions.

A aquests efectes i a fi de donar compliment al programa de
reducció progressiva d'aquest tribut durant aquesta legislatura,
cal recordar que el Projecte de llei de mesures tributàries i
administratives, actualment en tramitació, faculta el Govern de
les Illes Balears (Disposició final primera) a presentar a aquesta
Cambra durant el 2006 un projecte de llei de reforma de
l'impost sobre successions i donacions.

Palma, 1 de desembre del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.
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