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I) A la Pregunta RGE núm. 9983/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb els diners
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(I).

P) A la pregunta RGE núm. 10302/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de salut mental
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Q) A la pregunta RGE núm. 10303/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de salut mental
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Y) A la pregunta RGE núm. 32/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.
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Z) A la pregunta RGE núm. 33/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a Son Dureta.
5885
AA) A la pregunta RGE núm. 34/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a Son Llàtzer.
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AB) A la pregunta RGE núm. 35/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a L'Hospital
de Manacor.
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AC) A la pregunta RGE núm. 37/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a l'Hospital
Verge del Toro.
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AD) A la pregunta RGE núm. 38/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a centres
concertats a Menorca.
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AE) A la pregunta RGE núm. 186/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a inspeccions a
granges d'aus i porcs.
5887
AF) A la pregunta RGE núm. 189/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació CaubetCentre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada (III).
5887
AG) A la pregunta RGE núm. 190/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació CaubetCentre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada (IV).
5887
AH) A la pregunta RGE núm. 191/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació CaubetCentre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada (V).
5888
AI) A la pregunta RGE núm. 624/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a reformes a Son
Dureta (I).
5888
AJ) A la pregunta RGE núm. 625/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a reformes a Son
Dureta (II).
5888
AK) A la Pregunta RGE núm. 685/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a intervencions
quirúrgiques.
5888
AL) A la Pregunta RGE núm. 686/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a intervencions
quirúrgiques II.
5888
AM) A la pregunta RGE núm. 687/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a intervencions
quirúrgiques (III).
5889
AN) A la pregunta RGE núm. 688/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a intervencions
quirúrgiques (IV).
5889
AO) A la pregunta RGE núm. 691/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a intervencions
quirúrgiques (VII).
5889
AP) A la pregunta RGE núm. 692/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a intervencions
quirúrgiques (VIII).
5889
AQ) A la pregunta RGE núm. 693/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a intervencions
quirúrgiques (IX).
5889
AR) A la pregunta RGE núm. 694/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a intervencions
quirúrgiques (X).
5889
AS) A la pregunta RGE núm. 695/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a intervencions
quirúrgiques (XI).
5889
AT) A la pregunta RGE núm. 696/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a intervencions
quirúrgiques (XII).
5889
AU) A la Pregunta RGE núm. 697/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a intervencions
quirúrgiques XIII.
5889
AV) A la pregunta RGE núm. 698/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a intervencions
quirúrgiques (XIV).
5890
AX) A la pregunta RGE núm. 700/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ingressos
hospitalaris (II).
5890
AY) A la pregunta RGE núm. 701/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ingressos
hospitalaris (III).
5890
AZ) A la pregunta RGE núm. 702/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ingressos
hospitalaris (IV).
5890
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BA) A la pregunta RGE núm. 703/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ingressos
hospitalaris (V).
5890
BB) A la pregunta RGE núm. 704/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ingressos
hospitalaris (VI).
5890
BC) A la pregunta RGE núm. 705/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ingressos
hospitalaris (VII).
5890
BD) A la pregunta RGE núm. 706/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ingressos
hospitalaris (VIII).
5890
BE) A la pregunta RGE núm. 707/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ingressos
hospitalaris (IX).
5891
BF) A la pregunta RGE núm. 708/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a ingressos
hospitalaris (X).
5891
BG) A la pregunta RGE núm. 811/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a assignatura que imparteix
el Sr. José María Molina Crous.
5891
BH) A les preguntes RGE núm. 890/06 i 904/06, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relatives a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha nomenat (XII i XXVI).
5891
BI) A la pregunta RGE núm. 992/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a ecotaxa: projectes
realitzats.
5891
BJ) A la pregunta RGE núm. 1060/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a projectes finançats
amb l'ecotaxa (I).
5892
BK) A la pregunta RGE núm. 1061/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a projectes finançats
amb l'ecotaxa (II).
5892
BL) A la Pregunta RGE núm. 1072/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a crisi de Sa Nostra.
5892
BM) A la Pregunta RGE núm. 1073/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a despeses en
investigació.
5892
BN) A la Pregunta RGE núm. 1238/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a relació de llocs
de feina i/o plantilla.
5893
BO) A la Pregunta RGE núm. 1364/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a transferències
a la Fundació pel desenvolupament sostenible.
5893
BP) A la pregunta RGE núm. 1503/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a augment de la despesa
farmacèutica.
5893
BQ) A les Preguntes RGE núm. 1507/06 i 1508/06, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a despeses
de representació (I i II).
5893
BR) A la Pregunta RGE núm. 1612/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a targetes sociosanitàries
als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (I).
5893
BS) A la Pregunta RGE núm. 1613/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a targetes sociosanitàries
als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (II).
5893
BT) A la Pregunta RGE núm. 1621/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a targetes sociosanitàries
als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (X).
5894
BU) A la pregunta RGE núm. 1642/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a pagaments per
la celebració de la Copa Davis a Palma.
5894

5868

BOPIB núm. 136 - 9 de juny del 2006

BV) A la Pregunta RGE núm. 1644/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pagaments fets a G61932455.
5894
BX) A la Pregunta RGE núm. 1647/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a Centre avançat
d'investigacions turístiques (I).
5894
BY) A la Pregunta RGE núm. 1648/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a Centre avançat
d'investigacions turístiques (II).
5894
BZ) A la Pregunta RGE núm. 1649/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a Centre avançat
d'investigacions turístiques (III).
5894
CA) A la pregunta RGE núm. 1669/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a Fundació
Balears a l'Exterior (V).
5894
CB) A la Pregunta RGE núm. 1730/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a emissió de deute
públic.
5895
CC) A la pregunta RGE núm. 1731/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a imprevisió en la
recaptació.
5896
CD) A la pregunta RGE núm. 1732/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a taxa d'hipoteques.
5896
CE) A la pregunta RGE núm. 1734/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a inversió en investigació.
5896
CF) A la pregunta RGE núm. 1744/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Escola de Policia Local
a Menorca (II).
5897
CG) A la Pregunta RGE núm. 2171/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a centres d'acollida de
menors.
5897
CH) A la Pregunta RGE núm. 2172/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla de família (I).
5897
CI) A la Pregunta RGE núm. 2173/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla de família (II).
5897
CJ) A la Pregunta RGE núm. 2174/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla de família (III).
5897
CK) A les Preguntes RGE núm. 2175/06 i 2176/06, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relatives a Pla de
família (IV i V).
5898
CL) A la Pregunta RGE núm. 2177/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla de família (VI).
5898
CM) A la Pregunta RGE núm. 2181/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Targeta bàsica (IV).
5898
CN) A les preguntes RGE núm. 2238/06 a 2240/06, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relatives a
Associació Acción Social y Familia, a Associació Família i Societat i a Associació pel desenvolupament de la mediació familiar a les
Illes Balears.
5898
CO) A la pregunta RGE núm. 2284/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a estudis del Centre de
Recerca Econòmica.
5898
CP) A la pregunta RGE núm. 2285/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a estudis del centre de
recerca econòmica.
5899
CQ) A la pregunta RGE núm. 2286/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a IPC balear del mes
de gener.
5899
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CR) A la pregunta RGE núm. 2290/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Projecte de llei del
sòl del Govern de les Illes Balears.
5900
CS) A la pregunta RGE núm. 2300/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a mesures de
prevenció de la grip aviària.
5900
CT) A la pregunta RGE núm. 2301/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a mesures de
protecció del personal contra la grip aviària.
5900
CU) A la pregunta RGE núm. 2333/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a projectes finançats
amb l'ecotaxa (II).
5900
CV) A la pregunta RGE núm. 2334/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a projectes finançats
amb l'ecotaxa (III).
5900
CX) A la Pregunta RGE núm. 2692/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pujada de l'IAJD.
5900
CY) A la Pregunta RGE núm. 2693/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a baixada de l'IAJD.
5900
CZ) A la Pregunta RGE núm. 2695/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Pla de reinserció
laboral per a prostitutes (I).
5901
DA) A la Pregunta RGE núm. 2696/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Pla de reinserció
laboral per a prostitutes (II).
5901
DB) A la Pregunta RGE núm. 2749/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a concerts de
Mozart.
5901
DC) A la Pregunta RGE núm. 2750/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a acords per a
la promoció.
5901
DD) A la Pregunta RGE núm. 2752/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a programes
socials executats.
5901
DE) A la Pregunta RGE núm. 2827/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme respecte de l'abocament de gasoil al torrent del Corralet a Deià.
5901
DF) A la Pregunta RGE núm. 2908/06, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a subvenció per
millorar la fàbrica de Kraft a Menorca (IV).
5902
DG) A la Pregunta RGE núm. 2910/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a aconseguir
subvencions.
5902
DH) A la Pregunta RGE núm. 2913/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pàgina web del Govern
de les Illes Balears (II).
5902
DI) A la Pregunta RGE núm. 2914/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pàgina web del Govern
de les Illes Balears (III).
5902
DJ) A la Pregunta RGE núm. 2919/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a viatges del president
a l'estranger.
5902
DK) A la Pregunta RGE núm. 3019/06, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cessió de competència
de Joventut.
5902
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 5192/06, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient.
5902
B) RGE núm. 5194/06, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.
5903

3.17. INFORMACIÓ
A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 3203/06, del sòl i de l'habitatge de les Illes Balears.
5903
B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma.

5903

C) Conformitat del Govern amb la tramitació de la proposta de la Comissió Tècnica Interinsular RGE núm. 4726/06, d'atribució
de competències als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure, i tramitació pel
procediment d'urgència.
5903

4. INFORMACIONS
A) Nomenament de personal eventual.

5903
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1. PLE DEL PARLAMENT

5871

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Maria
José Camps i Orfila i Margalida Isabel Cabrer i González.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de maig del 2006, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 7121/06, relativa a reforma de la Llei
d'arrendaments urbans, i quedà aprovada la següent:

Ordre de Publicació
A)

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a impulsar les mesures legislatives necessàries per a la reforma
de la Llei d'arrendaments urbans de tal manera que defineixi
clarament el concepte de lloguer de temporada acotant de
forma específica el lloguer d'ús turístic perquè les comunitats
autònomes puguin exercir les seves competències en aquesta
matèria."

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 4597/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a hospital de referència (I).
(BOPIB 134 de 26 de maig del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la seu del Parlament, 6 de juny del 2006.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 4598/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a hospital de referència (II). (BOPIB 134 de
26 de maig del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3494/06,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
d'habitatge.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Actuaren com a interpelAlants l'Hble. Sr. Diputat Joan
Boned i Roig i l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i
Orfila.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Margalida Isabel Cabrer i González.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, l'Hble. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Joan
Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 4599/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a hospital de referència (III).
(BOPIB 134 de 26 de maig del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 4591/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta de sòl per a usos
industrials a Menorca. (BOPIB 134 de 26 de maig del 2006).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 4594/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració de l'ocupació turística. (BOPIB
134 de 26 de maig del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 4587/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a abaixada del nombre de
turistes. (BOPIB 134 de 26 de maig del 2006).

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 4592/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avantatges de l'anomenada "Erecepta". (BOPIB 134 de 26 de maig del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 4589/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
abocaments ilAlegals de residus sanitaris. (BOPIB 134 de 26 de
maig del 2006).

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 4596/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a servei de mamografia de Can
Misses. (BOPIB 134 de 26 de maig del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 4593/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a objecte de la iniciativa
Eurosummersjobs. (BOPIB 134 de 26 de maig del 2006).
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Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
K)

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 4595/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajuts a joves en atur per a formació en
idiomes estrangers. (BOPIB 134 de 26 de maig del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
4611/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla per a
l'abordatge dels conflictes en els centres educatius. (BOPIB
núm. 90 de 10 de juny del 2005).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
L)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 4590/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campanya d'inspecció dels
establiments que comercialitzen el tot inclòs. (BOPIB 134 de
26 de maig del 2006).

1.4. INFORMACIÓ

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
Alteració de l'ordre del dia de la sessió del Ple de dia 30 de
maig del 2006.
A la sessió del Ple del Parlament de les Illes Balears de dia
30 de maig d'enguany, atès l'escrit RGE núm. 5101/06,
presentat per l'Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals, es va aprovar per assentiment
l'alteració de l'ordre del dia en el sentit de substituir el debat de
la InterpelAlació RGE núm. 2880/06, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a política educativa, pel
debat de la InterpelAlació RGE núm. 3494/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general d'habitatge.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
de maig del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 4174/06, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de cohesió territorial de les Illes Balears. (BOPIB núm.
134 de 26 de maig del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5162/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en el tractament polític de les
llengües per part del Govern. (Mesa de 7 de juny del 2006).
Palma, a 7 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre la política general en el tractament polític de les
llengües per part del Govern.
Atès el tractament que el Govern de les Illes Balears dóna
a les llengües oficials de la comunitat autònoma, així com als
idiomes estrangers, en els diversos àmbits d'ús social i de
l'ensenyament, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
interpelAlació següent sobre la política general en el tractament
polític de les llengües per part del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 30 de maig del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5294/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3494/06, relativa a
mesures per facilitar l'accés a l'habitatge. (Mesa de 7 de juny
del 2006).
Palma, a 7 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
3494/06, relativa a política general d'habitatge, la moció
següent.
En el debat de la interpelAlació sobre la política general
d'habitatge es va posar de manifest que, si bé correspon al
Govern de les Illes Balears l'obligació d'instrumentar els

mitjans que permetin la resolució del greu problema que afecta
els ciutadans de les Illes Balears en relació amb l'habitatge i el
seu accés, les polítiques dutes a terme fins ara per l'executiu
autonòmic no han esdevingut eficaces i/o suficients.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la moció
següent:
1. El Parlament de les Illes Balears constata que el I Pla
d'habitatge de les Illes Balears 2004-2008 no resulta aplicable
en el seu conjunt, ja que no disposa dni de suport pressupostari
ni existeix la normativa suficient que permeti el seu
desenvolupament.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reorientar els objectius del I Pla d'habitatge de les
Illes Balears 2004-2008, per tal de facilitar de forma més eficaç
l'accés a l'habitatge dels ciutadans, i a presentar al Parlament de
les Illes Balears un estudi econòmic financer que permeti dotarlo del pressupost suficient per a la seva execució, en un termini
màxim de sis mesos.
Palma, a 2 de juny del 2006.
La diputada:
Maria Josep Camps i Orfila.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 5165/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bar
restaurant de la Colònia de Sant Jordi. (Mesa de 7 de juny del
2006).
RGE núm. 5166/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge
de la directora general de Cooperació a Colòmbia. (Mesa de
7 de juny del 2006).
RGE núm. 5167/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge
de la consellera a l'Argentina. (Mesa de 7 de juny del 2006).
RGE núm. 5168/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners
per a la integració d'immigrants. (Mesa de 7 de juny del 2006).
RGE núm. 5178/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
de l'Estatut (I). (Mesa de 7 de juny del 2006).
RGE núm. 5179/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
de l'Estatut (II). (Mesa de 7 de juny del 2006).
RGE núm. 5180/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professionals d'infermeria (I). (Mesa de 7 de juny del 2006).
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RGE núm. 5181/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professionals d'infermeria (II). (Mesa de 7 de juny del 2006).
RGE núm. 5182/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professionals d'infermeria (III). (Mesa de 7 de juny del 2006).
RGE núm. 5183/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients d'expropiació. (Mesa de 7 de juny del 2006).
RGE núm. 5184/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expropiació per obra pública. (Mesa de 7 de juny del 2006).
RGE núm. 5185/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a censura
als actes del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 7 de juny
del 2006).
RGE núm. 5186/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaga de
grumers a les costes de les Illes Balears. (Mesa de 7 de juny
del 2006).
RGE núm. 5187/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
neteja del litoral. (Mesa de 7 de juny del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el motiu pel qual el bar-restaurant del port de la
Colònia de Sant Jordi ocupa més espai físic, amb instalAlació
fixa, del que va sortir a licitació? Si és així, constitueix una
ilAlegalitat? Implica una nova licitació? Qui ha pagat aquesta
infraestructura fixa que ha suposat l'ampliació?
Palma, a 23 de maig del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes visitarà la directora general de Cooperació
en el viatge iniciat dia 22 de maig, a Colòmbia? Quines
persones l'acompanyen?

RGE núm. 5188/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recomanacions de la Sindicatura de Comptes. (Mesa de 7 de
juny del 2006).
RGE núm. 5189/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute de
les empreses públiques. (Mesa de 7 de juny del 2006).
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Palma, a 23 de maig del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

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

RGE núm. 5190/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desmentits del Govern. (Mesa de 7 de juny del 2006).
RGE núm. 5191/06, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obertura
en festiu. (Mesa de 7 de juny del 2006).
RGE núm. 5193/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
farmacèutica. (Mesa de 7 de juny del 2006).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el motiu del viatge de la consellera d'Immigració i
Cooperació, a Argentina, iniciat dia 22 de maig? Quines
persones l'acompanyen? Té previst visitar altres països? En cas
afirmatiu, amb quin motiu?
Palma, a 23 de maig del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

Palma, a 7 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A quins ajuntaments s'han denegat ajudes convocades per
la Conselleria d'Immigració i Cooperació, provinents del
Ministeri de Treball, per integració d'immigrants? Han
començat a fer-se efectives aquestes ajudes?
Palma, a 23 de maig del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants professionals d'infermeria serien necessaris, segons
el Govern de les Illes Balears, per dotar suficientment l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Té autorització i competència el Govern de les Illes Balears
per fer propostes sobre règims econòmics especials en el
projecte de reforma de l'Estatut?
Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants professionals d'infermeria serien necessaris, segons
el Govern de les Illes Balears, per dotar suficientment l'illa de
Menorca?
Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
La proposta d'incloure el REB en el projecte de reforma de
l'Estatut per part del president del Govern de les Illes Balears
és un nou truc dilatori o, per contra persegueix que les forces
públiques de les Illes Balears no es puguin posar d'acord?
Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Segons el Govern de les Illes Balears, quantes persones
físiques estan afectades per expedients d'expropiació per obres
públiques des del juliol del 2003?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures concretes i reals pensa aplicar el Govern de
les Illes Balears per fer front al dèficit de professionals
d'infermeria a les nostres illes?
Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Segons el Govern de les Illes Balears, quantes persones
físiques o jurídiques han presentat reclamacions per
expropiació per obra pública des de juliol del 2003?
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El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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Pensa fer efectives, el Govern de les Illes Balears, les
recomanacions fetes per la Sindicatura de Comptes el 2007?
Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha existit algun tipus de censura en un acte al qual el
president del Govern de les Illes Balears assistí oficialment a
Mèxic? En cas afirmatiu, indicau quines actuacions es
realitzaren per impedir la censura.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com pensa el Govern de les Illes Balears incloure als
comptes del pressupost el deute de 140 milions deixats a les
empreses públiques que el mateix Govern alAludí?
Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Existeix qualque projecte o pla realista per part del Govern
de les Illes Balears per tractar de palAliar les conseqüències de
la previsible plaga de grumers a les nostres costes?
Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha desmentit oficialment el Govern de les Illes Balears la
notícia que la seva vicepresidenta es dedica a fomentar i
estimular grupuscles espanyolistes? En cas afirmatiu, a quins
mitjans? En cas negatiu, per què?
Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del seu pla
de neteja del litoral de les Illes des de juny del 2004 fins avui?
Si n'és el cas, especificar per illes.
Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa continuar utilitzant el Govern de les Illes Balears la
via judicial per resoldre les seves diferències amb el sector del
"gran comerç" quant a les obertures en festiu?
Palma, a 31 de maig del 2006.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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S)

RGE núm. 5466/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
formació a distància. (Mesa de 7 de juny del 2006).

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

RGE núm. 5467/06, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de
l'atur a les Illes Balears. (Mesa de 7 de juny del 2006).

Despesa farmacèutica de cadascun dels hospitals de l'Ibsalut
i de Medicina Primària de cada illa, referida a 31 de maig del
2006.

RGE núm. 5468/06, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
econòmica a les Illes Balears. (Mesa de 7 de juny del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 7 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 2 de juny del 2006.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 5457/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a subvencions a Asociación Familiar.
(Mesa de 7 de juny del 2006).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins criteris ha seguit el Govern per atorgar un seguit de
subvencions a Asociación Familiar?
Palma, a 7 de juny del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

RGE núm. 5458/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hospital
de referència (I). (Mesa de 7 de juny del 2006).
RGE núm. 5459/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hospital
de referència (II). (Mesa de 7 de juny del 2006).

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

RGE núm. 5460/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hospital de
referència (III). (Mesa de 7 de juny del 2006).

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

RGE núm. 5461/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hospital
de referència (IV). (Mesa de 7 de juny del 2006).

S'han esmenat les deficiències detectades per la Comissió
Balear de Medi Ambient sobre l'àrea de reserva sanitària?
Palma, a 6 de juny del 2006.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

RGE núm. 5462/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a parcs naturals. (Mesa de 7 de juny del 2006).
RGE núm. 5463/06, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de la contractació indefinida a les Illes Balears. (Mesa de 7 de
juny del 2006).
RGE núm. 5464/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Plan Avanza. (Mesa de 7 de juny del 2006).
RGE núm. 5465/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del conseller d'Educació i Cultura sobre el procés
d'escolarització 2006-2007. (Mesa de 7 de juny del 2006).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina quantitat d'euros arribaren amb les transferències de
sanitat el 2002 per a la reforma de Son Dureta?
Palma, a 6 de juny del 2006.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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Palma, a 7 de juny del 2006.
El diputat:
Joan Font i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina qualificació tenien els terrenys de Son Espases quan
es va aprovar el projecte de nou hospital de referència?

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

Palma, a 6 de juny del 2006.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

H)

Quines actuacions porta a terme la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació en relació amb el desenvolupament, a les
Illes Balears, de l'anomenat Plan Avanza?
Palma, a 7 de juny del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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

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

Considera la vicepresidenta del Govern de les Illes Balears
que els hospitals públics i les clíniques privades que duen a
terme reformes sense deixar d'atendre al públic infecten els
seus pacients?
Palma, a 6 de juny del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la valoració del conseller d'Educació i Cultura
sobre el desenvolupament del procés d'escolarització per al
cuirs 2006-2007?
Palma, a 7 de juny del 2006.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quantes finques privades s'han adherit als parcs naturals de
Llevant (Mallorca) i de Cala d'Hort (Eivissa)?
Palma, a 7 de juny del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina resposta ha tingut entre el professorat la formació a
distància que se li ha impartit per al seu perfeccionament i
actualització des de la Conselleria d'Educació i Cultura?
Palma, a 7 de juny del 2006.
El diputat:
Simó Gornés i Hachero.

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

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

En quina situació es troba la contractació indefinida a les
Illes Balears respecte de l'any anterior i del conjunt de l'Estat?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quina ha estat l'evolució de l'atur a les Illes Balears durant
els darrers anys?

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

Palma, a 7 de juny del 2006.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

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

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

Té previst la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports fer un concurs públic per a l'adjudicació de la gestió
del futur port d'Es Viver (Eivissa)?
Palma, a 30 de maig del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Quines són les expectatives de l'economia espanyola en
relació amb la situació econòmica a les Illes Balears?
Palma, a 7 de juny del 2006.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A la Pregunta RGE núm. 7456/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a situació
econòmica de les Illes Balears. (BOPIB núm. 106 de 21
d'octubre del 2005).

Ordre de Publicació
RGE núm. 5172/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a port
esportiu a Es Viver (I), a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 7 de juny del 2006).

El Govern de les Illes Balears és respectuós amb les
decisions que prenen els ciutadans pel que fa a l'endeutament
de les famílies, tenint en compte el tipus d'interès.
Palma, 16 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

RGE núm. 5173/06, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a port
esportiu a Es Viver (II), a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 7 de juny del 2006).

Ordre de Publicació
B)

Palma, a 7 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

A la Pregunta RGE núm. 7458/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sorpresa en
matèria impositiva. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del
2005).
El Govern de les Illes Balears presentarà al Parlament la llei
d'acompanyament que consideri més adequada i oportuna per
als ciutadans de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Per quin motiu s'ha tret a informació pública només un dels
tres projectes presentats (BOIB 23/05/06) per a la construcció
d'un port esportiu a Es Viver (Eivissa)?
Palma, a 31 de maig del 2006.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, 9 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 9547/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a visita pública al
Pati de sa lluna (Alaior). (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre
del 2005).
Cal dir que, d'acord amb l'informe tècnic emès el 18 de
març del 2005, les condicions que presenta actualment l'edifici
resulten perilloses, per la qual cosa es considera que s'ha de
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•

restringir l'entrada de visitants fins que es garanteixin les
condicions de seguretat de l'estructura.
Palma, 11 d'abril del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Inici obres
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22/12/05

Per a aquest projecte, la previsió pressupostària era de
310.321,96 euros per a l'exercici pressupostari del 2005, però
la redacció dels diferents projectes indicats anteriorment -així
com les actuacions ja realitzades l'any 2005- ha fet que en la
contractació administrativa els imports de licitació i
adjudicació hagin resultat superiors a la previsió pressupostària.

Ordre de Publicació
Palma, 21 d'abril del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

D)
A la Pregunta RGE núm. 9977/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (V). (BOPIB núm. 115 de 16 de
desembre del 2005).

Ordre de Publicació
Actuacions concretes realitzades als itineraris culturals amb
els 203.263,25 euros destinats al 2005:
• Concurs de gestió dels itineraris guiats a l'illa de Mallorca.
• Conveni amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera per
a itineraris culturals a les Pitiüses.
• Adequació de centre d'itineraris turístics.
• Material promocional d'itineraris culturals.
• Despeses realitzades en relació amb els itineraris a
Ciutadella de Menorca.

F)
A la Pregunta RGE núm. 9980/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (VIII). (BOPIB núm. 115 de 16 de
desembre del 2005).
Les actuacions concretes realitzades a escorca han consistir
en obres de millora i embelliment del municipi, mitjançant una
campanya de manteniment i neteja dels seus paratges turístics.
Palma, 21 d'abril del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, 21 d'abril del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)

G)

A la Pregunta RGE núm. 9978/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (VI). (BOPIB núm. 115 de 16 de
desembre del 2005).

A la Pregunta RGE núm. 9981/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (IX). (BOPIB núm. 115 de 16 de
desembre del 2005).

Actuacions concretes realitzades a Sa Coma d'en Vidal amb
els 310.321,96 euros destinats al 2005:

Actuacions concretes realitzades en el Pla de neteja de
platges amb els 1.309.233,30 euros destinats a 2005:

Terreny Ca Coma d'en Vidal:
• 2002
1.208.103,63
• 2003
79.869,47
• 2004
• 2004 (*)
• 2004 (**)
• 2005 (**)
25.165,28
Total
1.313.138,38

En el Pla de qualitat de les aigües de bany (anomenat Pla de
neteja de platges) s'ha invertit en la neteja del litoral amb
barques a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Els residus
netejats s'eliminaren d'acord amb les previsions del pla de
neteja de cada illa.

Totes les actuacions relacionades anteriorment han estat
desenvolupades per Diversitat 21, SA llevat de (*), per part de
CAIB Patrimoni, SA, i (**), per part d'INESTUR.
Objecte de les inversions dels anys 2002 a 2005; adquisició,
petites obres, tancament, neteja de camins, etc.
Cal esmentar, de forma afegida, que està compromès (licitat
i adjudicat) per part d'INESTUR:
Sa Coma d'en Vidal
• Reforma refugi
• Preu licitació
• Preu adjudicació
• Durada

331.280,73
327.967,92
8 mesos

Per a aquest projecte, tot i que la previsió pressupostària era
de 1.309.233,30 euros per a l'exercici pressupostari 2005, en el
moment de la contractació administrativa l'import d'adjudicació
ha resultat lleugerament superior (1.316.736,73 euros).
Palma, 21 d'abril del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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Condicionador d'aire al banc de tumors

2.083,30

A la Pregunta RGE núm. 9982/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa (X). (BOPIB núm. 115 de 16 de
desembre del 2005).

Condicionador d'aire al despatx de direcció

3.967,40

Condicionador d'aire al magatzem de farmàcia

5.725,90

4 Condicionadors d'aire a reurologia

7.109,50

Actuacions concretes a Can Portmany amb els 783.396
euros destinats d'ecotaxa el 2005:

1 condicionador d'aire a l'habitació 612 pavelló A
2 condicionadors d'aire a Personal
2 condicionadors d'aire a Bioquímica

11.758,10

H)

Relació de projecte
Adjudicat/compromès
CAN PORTMANY

Explicació contracte
Adjudicat
• 1a fase reforma edifici
• 2a fase construcció sala d'actes
i biblioteca
• Trasllats, soterrament línies
• Taxes, assistències, despeses
viàries

Reforma de la Unitat de docència del personal no sanitari
25.354,53
Nou despatx d'epidemologia

19.971,35

Condicionador d'aire a la sala d'equips de telefonia

1.167,40

Condicionador d'aire al Gabinet de Fertilitat

3.469,40

Condicionador d'aire al despatx de Subdirecció Mèdica
2.154,70

Palma, 21 d'abril del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 9983/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a projectes amb
els diners de l'ecotaxa. (BOPIB núm. 115 de 16 de desembre
del 2005).
Les actuacions concretes realitzades a la Casa Rectoral de
Sant Francesc amb els 346.732,00 euros destinats el 2005,
varen ser l'obra/reforma d'aquesta.

Reforma de l'antiga subcentral d'esterilització

14.184,16

Reforma de la consulta otorrí

14.640,86

Noves habitacions a neumologia (UVIR)

29.985,50

Nova ubicació d'atenció al pacient al vestíbul

58.498,66

Reformes de les consultes externes de trauma

12.719,32

Subministrament i instalAlació d'un fancoil al S. Esp.
TAC-RMN

1.650,40

3 condicionadors d'aire de finestra a immunologia

1.809,60

Condicionador d'aire a radiologia a l'edifici A

3.098,87

Nova unitat de docència mèdica i infermeria

26.821,94

TOTAL

877.976,35

Palma, 21 d'abril del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 10111/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a millores a Son
Dureta (II). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).
Descripció

Import

Implantació d'equips de rentat d'instrumental i
esterilització

187.200,00

Millores en ascensors

169.530,00

Canvi d'agent extintor a sistemes contraincendis

107.514,00

Obres de reforma de la zona administrativa i de la sala
d'espera de la zona TAC i RMN

40.551,95

Condicionadors d'aire d'habitacions aïllades

4.163,90

Climatització als despatxos de la 4a planta de l'edifici D

23.186,08

Climatització de les consultes de l'edifici K

57.928,07

Nova central de buit del pavelló B

22.715,12

Reforma de la 2a planta de l'edifici P

19.016,34

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 10114/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a centre
internacional de medicina respiratòria avançada (CIMERA)
(III). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).
La plantilla del Centre Internacional de Medicina
Respiratòria Avançada (CIMERA) l'any 2005 és de:
• 1 director executiu (09-12-05)
• 3 investigadors sèniors (22-12-05)
Palma, 16 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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L)

a temps parcial. L'auxiliar administratiu és compartit amb la
unitat de salut mental d'adults de Manacor.

A la Pregunta RGE núm. 10118/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a inspeccions a
granges d'aus i porcs. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del
2006).

La seva actuació estarà centrada en l'atenció a la població
del sector de salut de Manacor menor de 18 anys d'edat i amb
qualque trastorn de salut mental.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

En temes relacionats amb el Servei de Protocol de la Salut
s'han practicat visites d'inspecció a 5 granges.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
P)

M)

A la pregunta RGE núm. 10302/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
salut mental (I). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).

A la Pregunta RGE núm. 10122/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a unitat de salut
mental d'adults de Manacor (I). (BOPIB núm. 117 de 16 de
gener del 2006).

Les actuacions que s'han duit a terme durant els anys 2004
i 2005 pels coordinadors de salut mental de les Illes Balears
són:

Ordre de Publicació

La Unitat de Salut Mental d'adults de Manacor està formada
per un equip multidisciplinar compost per 4 psiquiatres, 2
psicòlegs, 2 DUE, 1 treballador social i un auxiliar
administratiu a temps complet i un altre compartit amb la
Unitat de salut mental infantojuvenil.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
N)
A la pregunta RGE núm. 10123/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de
salut mental infantil i juvenil a Manacor (V). (BOPIB núm.
117 de 16 de gener del 2006).
Durant l'any 2004 varen ser visitades 1.413 persones
menors de 18 anys d'edat a l'USM infantil i juvenil de Manacor.
Durant l'any 2005 varen ser visitades 1.388 persones
menors de 18 anys d'edat a l'USM infantil i juvenil de Manacor.
S'estima que durant l'any 2006 siguin visitades entre 1.400
i 1.450 persones menors de 18 anys d'edat a l'USM infantil i
juvenil de Manacor.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

1. Obertura de l'hospital de dia de Son Llàtzer, de 24 places,
amb un psiquiatre de matí i un altre d'horabaixa, un psicòleg
clínica, un DUE de matí i un altre d'horabaixa i un terapeuta
ocupacional.
2. Obertura de l'hospital de dia de Son Dureta, de 24 places,
amb un psiquiatre de matí i un altre d'horabaixa, un psicòleg
clínic, un DUE de matí i un altre d'horabaixa i un terapeuta
ocupacional.
3. Contractació d'un treballador social per a les unitats de
psiquiatria de l'Hospital de Son Dureta (unitat d'hospitalització
breu, hospital de dia i unitat de trastorns de la conducta
alimentària).
4. Obertura de l'USM infantil i juvenil de Manacor amb un
psiquiatre, un psicòleg clínic, un DUE, un treballador social i
un auxiliar administratiu.
5. Ampliació de la plantilla de l'USM infantil i juvenil de
Palma en un psiquiatra, un psicòleg clínic i un DUE.
6. Obertura de la unitat de mitjana estada amb 20 llits, i de la
unitat comunitària de rehabilitació de Menorca amb 20 places
en el complex "Sant Miquel" de Ciutadella.
7. Ampliació de les plantilles de totes les USM d'adults en un
psiquiatre i un psicòleg clínic, i en un DUE a Menorca.
8. Unificació de l'USM d'Arquitecte Bennàssar i Camp Rodó a
la Creu Roja.
9. Contractació d'un psiquiatre infantil i juvenil a Eivissa.
10. Ampliació de la plantilla de la unitat comunitària de
rehabilitació d'Inca en tres monitors i un terapeuta ocupacional.
11. Realització de jornades sectorials de salut mental per a tots
els professionals en els sectors 3 i 4 de Mallorca (Son Llàtzer),
5 i 6 de Mallorca (Son Dureta), i en l'àrea de salut mental
d'Eivissa i Formentera.
12. Creació i obertura del servei d'inspecció laboral de GESMA
per a persones amb trastorn mental greu.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 10127/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a centre de
salut mental infantil i juvenil a Manacor (I). (BOPIB núm. 117
de 16 de gener del 2006).
La unitat de salut mental infantil i juvenil de Manacor l'any
2006 estarà formada per un equip multidisciplinar compost per
un psiquiatre, un psicòleg clínic, un DUE i un treballador social

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Q)

20. Creació i obertura del servei d'inspecció laboral de GESMA
per a persones amb trastorn mental greu.

A la pregunta RGE núm. 10303/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
salut mental (II). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Les actuacions que s'han duit a terme durant els anys 2004
i 2005 pel coordinador autonòmic de salut mental de les Illes
Balears són:

Ordre de Publicació
R)

1. Nomenament dels coordinadors d'àrea de salut mental.
2. Creació, com a secretari, de la Comissió Institucional de
Salut Mental.
3. Constitució, com a president, del Comitè Tècnic de Salut
Mental.
4. Creació del Consell Assessor de Salut Mental amb la
participació de les associacions.
5. Elaboració d'una guia de recursos i situació de la xarxa de
salut mental de les Illes Balears el setembre del 2005, ja
impresa i distribuïda, i també penjada a les pàgines web de la
Conselleria de Salut i Consum.
6. Des del setembre del 2004 treballa juntament amb el Comitè
Tècnic en l'elaboració d'un nou pla estratègic de salut mental de
la comunitat autònoma.
7. Informatització de les USM de Mallorca i d'Eivissa.
8. És membre de la comissió institucional de salut mental del
Ministeri de Sanitat per a l'elaboració del Pla nacional de salut
mental.
I totes les actuacions ja esmentades a la pregunta escrita
núm. 10302/05:
9. Obertura de l'hospital de dia de Son Llàtzer, de 24 places,
amb un psiquiatre de matí i un altre d'horabaixa, un psicòleg
clínica, un DUE de matí i un altre d'horabaixa i un terapeuta
ocupacional.
10. Obertura de l'hospital de dia de Son Dureta, de 24 places,
amb un psiquiatre de matí i un altre d'horabaixa, un psicòleg
clínic, un DUE de matí i un altre d'horabaixa i un terapeuta
ocupacional.
11. Contractació d'un treballador social per a les unitats de
psiquiatria de l'Hospital de Son Dureta (unitat d'hospitalització
breu, hospital de dia i unitat de trastorns de la conducta
alimentària).
12. Obertura de l'USM infantil i juvenil de Manacor amb un
psiquiatre, un psicòleg clínic, un DUE, un treballador social i
un auxiliar administratiu.
13. Ampliació de la plantilla de l'USM infantil i juvenil de
Palma en un psiquiatra, un psicòleg clínic i un DUE.
14. Obertura de la unitat de mitjana estada amb 20 llits, i de la
unitat comunitària de rehabilitació de Menorca amb 20 places
en el complex "Sant Miquel" de Ciutadella.
15. Ampliació de les plantilles de totes les USM d'adults en un
psiquiatre i un psicòleg clínic, i en un DUE a Menorca.
16. Unificació de l'USM d'Arquitecte Bennàssar i Camp Rodó
a la Creu Roja.
17. Contractació d'un psiquiatre infantil i juvenil a Eivissa.
18. Ampliació de la plantilla de la unitat comunitària de
rehabilitació d'Inca en tres monitors i un terapeuta ocupacional.
19. Realització de jornades sectorials de salut mental per a tots
els professionals en els sectors 3 i 4 de Mallorca (Son Llàtzer),
5 i 6 de Mallorca (Son Dureta), i en l'àrea de salut mental
d'Eivissa i Formentera.

A la pregunta RGE núm. 10304/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
salut mental (III). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).
1. Obertura de l'USM infantil i juvenil de Manacor amb un
psiquiatre, un psicòleg clínic, un DUE, un treballador social i
un auxiliar administratiu.
2. Ampliació de la plantilla de l'USM d'adults de Manacor en
un psiquiatre.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
S)
A la pregunta RGE núm. 10305/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
salut mental (IV). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).
1. Ampliació de la plantilla de l'USM d'adults en un psiquiatre.
2. Ampliació de la plantilla de la unitat comunitària de
rehabilitació d'Inca en tres monitors i un terapeuta ocupacional.
3. Contractació de dos preparadors laborals per al servei
d'inserció laboral de GESMA.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 10306/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
salut mental (V). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).
1. Obertura de l'hospital de dia de Son Llàtzer de 24 places
amb un psiquiatre de matí i un altre d'horabaixa, un psicòleg
clínic, un DUE de matí i un altre d'horabaixa i un terapeuta
ocupacional.
2. Ampliació de la plantilla de l'USM infantil i juvenil de
Palma en un psiquiatre, un psicòleg clínic i un DUE.
3. Ampliació de la plantilla de les dues USM d'adults en un
psiquiatre i un psicòleg clínic.
4. Realització d'una jornada sectorial de salut mental per a tots
els professionals dels sectors 3 i 4 de Mallorca (Son Llàtzer) en
el 2004 i d'una altra en el 2005.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
U)

Y)

A la pregunta RGE núm. 10307/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
salut mental (VI). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).

A la pregunta RGE núm. 32/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.
(BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).

1. Obertura de la unitat de mitjana estada amb 20 llits i de la
unitat comunitària de rehabilitació de Menorca, amb 20 places,
en el complex "Sant Miquel" a Ciutadella.
2. Ampliació de la plantilla de l'USM d'adults en un DUE.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació

Import desembre 2005

Centre de despesa
Primària Mallorca
Hospital de Son Dureta
Hospital de Manacor
Hospital de Son Llàtzer
Complex Hospitalari
Especialitzada Mallorca
Àrea de Mallorca

11.334.019,43
757.203,54
236.759,93
457.733,91
30.653,00
1.488.672,35
12.822.691,78

Primària Menorca
Especialitzada Menorca
Àrea de Menorca

1.042.096,72
188.247,38
1.230.344,10

Primària Eivissa
Especialitzada Eivissa
Àrea d'Eivissa

1.110.201,84
209.850,87
1.320.052,71

Primària Ib-salut
Especialitzada Ib-salut
Total Ib-salut

13.486.317,99
1.886.770,60
15.373.088,59

V)
A la pregunta RGE núm. 10308/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla de
salut mental (VII). (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).
1. Ampliació de la plantilla de l'USM d'adults en un psiquiatre.
2. Contractació d'un psiquiatre infantil i juvenil a Eivissa.
3. Realització d'una jornada sectorial de salut mental per a tots
els professionals de l'àrea de salut mental d'Eivissa i
Formentera.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 33/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a Son
Dureta. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 31/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a despesa farmacèutica.
(BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).
Centre de despesa

Import desembre 2005

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

11.075.356,43
820.202,92
243.809,31
493.543,80
36.466,55
1.602.547,92
12.677.904,35

Primària Menorca
Especialitzada Menorca
Àrea de Menorca

1.045.195,55
203.781,16
1.248.976,71

Primària Eivissa
Especialitzada Eivissa
Àrea d'Eivissa

1.079.651,35
224.491,85
1.304.143,20

Primària Ib-salut
Especialitzada Ib-salut
Total Ib-salut

13.200.203,32
2.030.820,94
15.231.024,26

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

ACVH, Ang. i cri. vascular hospital. 0-3 mesos, 31; 4-6
mesos, 11; més de 6 mesos, 0; total, 42.
CARH, cardiologia hospitalització. 0-3 mesos, 7; 4-6
mesos, 0; més de 6 mesos, 0; total, 7.
CCAH, cirurgia cardíaca hosp. 0-3 mesos, 26; 4-6 mesos,
0; més de 6 mesos, 0; total, 26.
CGDH, cir. gral. i digest. hospital. 0-3 mesos, 98; 4-6
mesos, 88; més de 6 mesos, 0; total, 186.
CMFH, c. maxilofacial hospitalitz. 0-3 mesos, 13; 4-6
mesos, 16; més de 6 mesos, 0; total, 29.
CMFI, c. maxilofacial infantil hosp. 0-3 mesos, 0; 4-6
mesos, 4; més de 6 mesos, 0; total, 4.
CPEH, cir. pediàtrica hospitalitz. 0-3 mesos, 15; 4-6 mesos,
61; més de 6 mesos, 0; total, 76.
CPLC, cir. plàstica hospitalització. 0-3 mesos, 93; 4-6
mesos, 29; més de 6 mesos, 0; total, 122.
CTOH, cir. toràcica hospitalització. 0-3 mesos, 13; 4-6
mesos, 4; més de 6 mesos, 0; total, 17.
GINH, ginecologia hospitalització. 0-3 mesos, 19; 4-6
mesos, 11; més de 6 mesos, 0; total, 30.
KCGH, cirurgia general quota. 0-3 mesos, 34; 4-6 mesos,
9; més de 6 mesos, 0; total, 43.
KGIH, gine. quota hospitalització. 0-3 mesos, 5; 4-6 mesos,
0; més de 6 mesos, 0; total, 5.
KOFC, oftalmologia quota hosp. pab. C. 0-3 mesos, 67; 4-6
mesos, 91; més de 6 mesos, 0; total, 158.
KTRH, traumatologia quota hospitalitz. 0-3 mesos, 32; 4-6
mesos, 35; més de 6 mesos, 0; total, 67.
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KURH, urologia quota hospitalització. 0-3 mesos, 20; 4-6
mesos, 6; més de 6 mesos, 0; total, 26.
NCRH, neurologia hospitalització. 0-3 mesos, 7; 4-6 mesos,
9; més de 6 mesos, 0; total, 16.
OFTC, oftalmologia hosp. Pab. C. 0-3 mesos, 12; 4-6
mesos, 30; més de 6 mesos, 0; total, 42.
OFTH, oftalmologia hospitalització. 0-3 mesos, 37; 4-6
mesos, 21; més de 6 mesos, 0; total, 58.
OFTI, oftalmologia infantil hosp. 0-3 mesos, 2; 4-6 mesos,
6; més de 6 mesos, 0; total, 8.
ORLH, ORL hospitalització. 0-3 mesos, 9; 4-6 mesos, 8;
més de 6 mesos, 0; total, 17.
ORLI, ORL infantil hospitalització. 0-3 mesos, 11; 4-6
mesos, 40; més de 6 mesos, 0; total, 51.
TRAA, traumatologia hospitalització. 0-3 mesos, 24; 4-6
mesos, 88; més de 6 mesos, 0; total, 112.
TRAB, traumatologia infantil hosp. 0-3 mesos, 8; 4-6
mesos, 6; més de 6 mesos, 0; total, 14.
UROH, urologia hospitalització. 0-3 mesos, 12; 4-6 mesos,
18; més de 6 mesos, 0; total, 30.
TOTAL: 0-3 mesos, 595; 4-6 mesos, 591; més de 6 mesos,
0; total, 1186.
S'ha realitzat una intervenció de me's de 6 mesos per
obesitat mòrbida.
El càlcul dels trams de procedència està referit a la data del
darrer tall: 01/11/05.
En aquestes dades no estan referits els pacients derivats a
altres centres, tant si han estat intervenguts per facultatius
propis com si no.

Novembre
0-90

91-180

>180

CGD

105

114

0

DER

43

16

0

GIN

62

28

0

OFT

78

100

0

ORL

44

34

0

TRA

42

79

0

URO

53

34

0

TOTAL

427

405

0

0-90

91-180

>180

CGD

145

40

0

DER

35

16

0

GIN

39

28

0

OFT

54

86

0

ORL

24

27

0

TRA

25

41

0

URO

48

22

0

TOTAL

370

260

0

Desembre

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

AA)
A la pregunta RGE núm. 34/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a Son
Llàtzer. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del 2006).

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 35/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
L'Hospital de Manacor. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener del
2006).

Octubre

Octubre

Ordre de Publicació

0-90

91-180

>180

Servei

0-90

CGD

77

107

0

DER

38

7

0

GIN

59

35

0

OFT

104

107

0

ORL

52

45

0

TRA

35

84

0

ANEST
CARH
CGDH
DERH
DIGH
GINH
OFTH
ORLH
TRAH
UROH
Total

15
5
103
60
37
55
65
10
85
45
480

URO

51

39

0

TOTAL

416

424

0

91-180

37
12
15
7
10
30
10
121

+180

Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
5
140
72
37
70
72
20
115
55
601
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Novembre
Servei

0-90

ANR
CARH
CGDH
DERH
DIGH
GINH
NMLH
OFTH
ORLH
TRAH
UROH
Total

15
1
97
50
40
65
1
68
10
75
65
487

91-180

15
13
9
10
10
7
30
10
104

+180

Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
1
112
63
49
75
1
78
17
105
75
591

+180

Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17
5
95
45
37
70
1
47
17
105
65
504

Desembre
Servei

0-90

ANR
CARH
CGDH
DERH
DIGH
GINH
NMLH
OFTH
ORLH
TRAH
UROH
Total

17
5
85
45
37
60
1
43
10
75
60
438

91-180

10

10
4
7
30
5
66

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Traumatol.

Octubre

Novembre

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 38/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
centres concertats a Menorca. (BOPIB núm. 117 de 16 de
gener del 2006).
Octubre, oftalmologia: <3 = 17; 3-6 = 4; >6 = 0.
Novembre, oftalmologia: <3 = 8; 3-6 = 10; >6 = 0.
Desembre, oftalmologia: <3 = 10; 3-6 = 1; >6 = 0.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 186/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
inspeccions a granges d'aus i porcs. (BOPIB núm. 119 de 27
de gener del 2006).
En temes relacionats amb el Servei de protecció de la salut
s'han practicat visites d'inspecció a 5 granges.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 37/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a intervencions a
l'Hospital Verge del Toro. (BOPIB núm. 117 de 16 de gener
del 2006).
2005
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Desembre

<3 = 12
3-6 = 30
>6 = 0

<3 = 14
3-6 = 23
>6 = 0

<3 = 10
3-6 = 13
>6 = 0

Cirurgia

<3 = 27
3-6 = 18
>6 = 0

<3 = 37
3-6 = 17
>6 = 0

<3 = 34
3-6 = 25
>6 = 0

Ginecologia

<3 = 23
3-6 = 4
>6 = 0

<3 = 29
3-6 = 2
>6 = 0

<3 = 22
3-6 = 4
>6 = 0

Urologia

<3 = 22
3-6 = 6
>6 = 0

<3 = 15
3-6 = 5
>6 = 0

<3 = 13
3-6 = 3
>6 = 0

ORL

<3 = 1
3-6 = 2
>6 = 0

<3 = 5
3-6 = 13
>6 = 0

<3 = 2
3-6 = 3
>6 = 0

Oftalmolog.

<3 = 30
3-6 = 17
>6 = 0

<3 = 32
3-6 = 21
>6 = 0

<3 = 31
3-6 = 32
>6 = 0

Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 189/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació
Caubet-Centre Internacional de Medicina Respiratòria
Avançada (III). (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
La Fundació Caubet Centre Internacional de Medicina
Respiratòria Avançada no ha rebut cap quantitat econòmica del
Fons Europeu FEDER..
Palma, 16 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 190/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació
Caubet-Centre Internacional de Medicina Respiratòria
Avançada (IV). (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
Durant l'any 2005 les aportacions econòmiques privades
que ha rebut la Fundació Caubet Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada són de 264.041,79 euros.
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Palma, 17 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 191/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Fundació
Caubet-Centre Internacional de Medicina Respiratòria
Avançada (V). (BOPIB núm. 119 de 27 de gener del 2006).
Durant l'any 2005, la quantitat rebuda del CSIC és de
750.000 euros.
Durant l'any 2006, la quantitat prevista del CSIC és de
750.000 euros.
Palma, 17 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 624/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
reformes a Son Dureta (I). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
- Ampliació tub pneumàtic planta pavelló B, 3.588,01.
- Reforma àrea urgències infantil, 98.376,00.
- InstalAlació climatització cuina, 116.466,11.
- Implantació equips rentat d'instrumental i esterilització,
6.000,00.
- Condicionador d'aire microbiologia, 2.020,28.
- Condicionador d'aire gabinet fototeràpia, 3.412,26.
- Reforma nou accés extraccions, 16.3446,23.

- Reforma 2a planta edifici P, 19.016,34.
- Condicionador d'aire al banc de tumors, 2.083,30.
- Condicionador d'aire despatx direcció, 3.967,40.
- Condicionador d'aire magatzem de farmàcia, 5.725,90.
- 4 condicionadors d'aire a neurologia, 7.109,50.
- 1 condicionador habitació 612 pavelló. A, 2
condicionadors a personal i 2 condicionadors a bioquímica,
11.758,10.
- Reforma de la unitat de docència personal no sanitari,
25.354,53.
- Nou despatx epidemiologia, 19.971,35.
- Condicionador d'aire sala d'equips de telefonia, 1.167,40.
- Condicionador d'aire gabinet fertilitat, 3.469,40.
- Condicionador d'aire despatx de subdirecció mèdica,
2.154,70.
- Reforma antiga subcentral esterilització, 14.184,16.
- Reforma consulta otorrin., 14.640,86.
- Noves habitacions pneumologia (UVIR), 29.985,50.
- Nova ubicació atenció al pacient al vestíbul, 58.498,66.
- Reformes consultes externes trauma, 12.719,32.
- Subministrament i instalAlació d'un fancoil al S. Esp. TACRMN, 1.650,40.
- 3 condicionadors d'aire finestra a immunologia, 1.809,60.
- Condicionador d'aire a radiologia edifici A, 3.098,87.
- Nova unitat docència mèdica i infermeria, 26.821,94.
TOTAL: 877.976,35.
Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 685/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
intervencions quirúrgiques. (BOPIB núm. 122 de 16 de febrer
del 2006).

TOTAL: 246.308,89.
Les intervencions realitzades l'any 2004 són 19.077.
Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 625/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
reformes a Son Dureta (II). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
- Implantació equips rentat d'instrumental i esterilització,
187.200,00.
- Millores en ascensors, 169.530,00.
- Canvi d'agent extintor a sistemes contra incendis,
107.514,00.
- Obres reforma zona administrativa i sala d'espera zona
TAC i RMN, 40.551,95.
- Condicionadors d'aire habitacions aïllades, 4.163,90.
- Climatització despatxos 4a planta edifici D, 23.186,08.
- Climatització consultes edifici K, 57.928,07.
- Nova central de buit pavelló B, 22.715,12.

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 686/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
intervencions quirúrgiques II. (BOPIB núm. 122 de 16 de
febrer del 2006).
Les intervencions realitzades l'any 2005 són 19.077.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 687/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
intervencions quirúrgiques (III). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 693/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
intervencions quirúrgiques (IX). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).

Les intervencions realitzades són 1.283 a l'Hospital General
amb un cost 0.

Durant l'any 2005 s'han realitzat 8.644 intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Manacor.

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 688/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
intervencions quirúrgiques (IV). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta RGE núm. 694/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
intervencions quirúrgiques (X). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).

Les intervencions realitzades són 2.072 a l'Hospital General
amb un cost 0.

Durant l'any 2004 s'han realitzat 7.655 intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Manacor.

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 691/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
intervencions quirúrgiques (VII). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).

Ordre de Publicació
AS)
A la pregunta RGE núm. 695/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
intervencions quirúrgiques (XI). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).

Les intervencions realitzades són 10.498 durant l'any 2004
a l'Hospital de Son Llàtzer.

Durant l'any 2004 s'han realitzat 3.953 intervencions
quirúrgiques a l'Hospital Verge del Toro.

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 692/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
intervencions quirúrgiques (VIII). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 696/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
intervencions quirúrgiques (XII). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).

Durant l'any 2005 s'han realitzat 11.271 intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Son Llàtzer.

Durant l'any 2005 s'han realitzat 3.903 intervencions.

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 697/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
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intervencions quirúrgiques XIII. (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
Durant el 2005 s'han realitzat 5.371 intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Can Misses.
Palma, 3 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AV)
A la pregunta RGE núm. 698/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
intervencions quirúrgiques (XIV). (BOPIB núm. 122 de 17 de
febrer del 2006).
Durant l'any 2004 s'han realitzat 4.976 intervencions
quirúrgiques a l'Hospital de Can Misses.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AX)
A la pregunta RGE núm. 700/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
ingressos hospitalaris (II). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
Durant l'any 2005 s'han realitzat 30.795 ingressos
hospitalaris a l'Hospital de Son Dureta.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AY)
A la pregunta RGE núm. 701/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
ingressos hospitalaris (III). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
Durant l'any 2004 s'han realitzat 15.904 ingressos
hospitalaris a l'Hospital de Son Llàtzer.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AZ)
A la pregunta RGE núm. 702/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
ingressos hospitalaris (IV). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).

Durant l'any 2005 s'han realitzat 16.230 ingressos
hospitalaris a l'Hospital de Son Llàtzer.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BA)
A la pregunta RGE núm. 703/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
ingressos hospitalaris (V). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
Durant l'any 2004 s'han realitzat 10.503 ingressos
hospitalaris a l'Hospital de Manacor.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BB)
A la pregunta RGE núm. 704/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
ingressos hospitalaris (VI). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
Durant l'any 2005 s'han realitzat 10.602 ingressos
hospitalaris a l'Hospital de Manacor.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BC)
A la pregunta RGE núm. 705/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
ingressos hospitalaris (VII). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
Durant l'any 2004 s'han realitzat 5.509 ingressos
hospitalaris a l'Hospital Verge del Toro.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BD)
A la pregunta RGE núm. 706/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
ingressos hospitalaris (VIII). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
Durant l'any 2005 s'han realitzat 5.659 ingressos
hospitalaris a l'Hospital Verge del Toro.
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Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BE)
A la pregunta RGE núm. 707/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
ingressos hospitalaris (IX). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
Durant l'any 2004 s'han realitzat 7.691 ingressos
hospitalaris a l'Hospital de Can Misses.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BF)
A la pregunta RGE núm. 708/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
ingressos hospitalaris (X). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
Durant l'any 2005 s'han realitzat 7.999 ingressos
hospitalaris a l'Hospital de Can Misses.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
BG)
A la pregunta RGE núm. 811/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a assignatura que
imparteix el Sr. José María Molina Crous. (BOPIB núm. 122
de 17 de febrer del 2006).
D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, l'assignatura que imparteix el Sr. José
María Molina Crous és la de deontologia professional.
Marratxí, 5 de maig del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
BH)
A les preguntes RGE núm. 890/06 i 904/06, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relatives
a personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que
l'ha nomenat (XII i XXVI). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
Tenint en compte que l'únic personal que cessa amb el
cessament de l'autoritat que el nomena és el personal eventual
i el personal laboral d'alta direcció, vos informe de les dades
següents:
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Personal eventual d'aquesta Conselleria d'Economia, Hisenda
i Innovació:
• Catalina Jiménez Aleñar, cap de Secretaria del Gabinet del
conseller.
• Julia Rubí Tomás, cap de Premsa.
• M. del Camino González Marí, personal eventual del
Gabinet (de 16-10-03 a 30-11-03).
• Marta Moranta Romaguera, cap de Secretaria del Gabinet
del conseller (de 16-07-05 a 15-09-05).
Contractes d'alta direcció:
• Pedro Juan Planas Mulet, director gerent de la Fundació
IBIT, Illes Balears Innovació Tecnològica.
• Fernando de Francisco Cordero, director gerent del
Consorci Centre Balears Europa.
• Antonio Reus Beltrán, director gerent de Parcbit
Desenvolupament, SA.
• Damià Vidal Rodríguez, director gerent de Bitel
Telemàtica, SA.
• Pablo Collado Serra, director general de la Fundació pel
Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears.
Palma, 3 de març del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BI)
A la pregunta RGE núm. 992/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
ecotaxa: projectes realitzats. (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer
del 2006).
Els projectes fets i executats completament a totes les Illes
per part de la Conselleria de Turisme han estat els següents:
- Projecte de rehabilitació i adequació com a museu del
Palau Saura (execució final de conveni pendent, però amb
aportació de conselleria realitzada i avalada).
- Redacció del projecte del camí de Ferreries a Cala
Galdana relatiu al projecte del Pla de rutes paisatgístiques i
cicloturístiques.
- Projecte d'obra de millora de l'espai de l'amfiteatre de
S'Hostal.
- Redacció del projecte de restauració d'elements
arquitectònics del poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés.
- Redacció del projecte de fitació relatiu al projecte Camí
de Cavalls de l'illa de Menorca.
- Rehabilitació d'elements patrimonials que formin part del
paisatge rural tradicional.
- Projecte de regadius amb aigües depurades.
- Projecte del Pla de rutes paisatgístiques i cicloturístiques.
- Redacció del projecte del centre d'interpretació del poblat
talaiòtic Torre d'en Galmés.
- Redacció del projecte de restauració d'elements
arquitectònics del poblat talaiòtic Torre d'en Galmés.
- Recuperació sedimentària de les platges de Punta Prima i
Sa Caleta per a la temporada 2002/2003, relativa al projecte de
recuperació sedimentària de platges i cales de l'illa de Menorca.
- Projecte de la Plaça de Bous de Vila (execució final
pendent però amb aportació de la conselleria realitzada i
avalada).
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- Personal del projecte Fons de rehabilitació d'espais
turístics.
- Assistència tècnica.
- Mobiliari, ordinadors, etc.
- Fullets ecotaxa.
- Organització de les IV Jornades municipals d'activitats
turístiques.
- Material divers.
- Mobiliari, ordinadors i material divers.
- Projecte d'esponjament urbanístic: adquisició i
enderrocament de l'edifici Ditos a Cas Català (Calvià).
- Adquisició de l'edifici Quarter d'Intendència a Palma.
- Adquisició de la finca de Can Serra a Palma.
Els projectes fets i executats a totes les Illes per part de
l'empresa pública adscrita a la Conselleria de Turisme
Diversitat 21 SA han estat els següents (s'ha d'esmentar que hi
ha projectes que encara s'estan executant per part d'INESTUR):
- Entre terra i aigua.
- Cimera de municipis.
- Pla de comunicació.
- Projecte pedreres.
- Projecte cicloturisme.
- Projecte Cas Català (Ditos).
- Projecte Son Serra de Marina.
- Projecte Cala d'en Serra.
- Projecte Quarter d'Intendència.
- Projecte itineraris culturals.
- Projecte Molí de Llubí.
- Projecte finca de Son Real.
- Terreny Sa Coma d'en Vidal.
- Projecte Can Serra.
- Projecte Maristany.
- Projecte Can Weyler.
- Projecte Can Fàbregues.
- Projecte centre d'interpretació Porreres.
- Projecte Son Fadrinet.
- Projecte Randa.
- Projecte Ecotaxa a 10 anys.
- Projecte S'Enclusa.
- Comunicació la Moderna.
- Pla comunicació Clave.
- Pla de comunicació.
Els projectes fets i executats a totes les Illes per part de
l'empresa pública adscrita a la Conselleria de Turisme
INESTUR han estat els següents (s'ha d'esmentar que hi ha
projectes que encara s'estan executant):
- Can Serra.
- Cicloturisme.
- Son Real.
- Quarter d'Intendència.
- Itineraris.
- Pla de neteja de platges.
- Casa rectoral de Sant Francesc.
- Cas Portmany.
- Sa Coma d'en Vidal.
- Escorca.

Palma, 31 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BJ)
A la pregunta RGE núm. 1060/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a projectes
finançats amb l'ecotaxa (I). (BOPIB núm. 123 de 24 de febrer
del 2006).
Projectes pendents de realitzar a Eivissa o de realització no
acabada:
- Casa rectoral de Sant Francesc (Formentera).
- Can Portmany (Eivissa).
Palma, 31 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BK)
A la pregunta RGE núm. 1061/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a projectes
finançats amb l'ecotaxa (II). (BOPIB núm. 123 de 24 de febrer
del 2006).
Projectes pendents de realitzar a Mallorca o de realització
no acabada:
- Son Real.
- Quarter d'Intendència.
- Sa Coma d'en Vidal.
- Cas Català.
Palma, 31 de març del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 1072/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a crisi de Sa
Nostra. (BOPIB núm. 123 de 24 de febrer del 2006).
El Govern de les Illes Balears ha estat i serà respectuós amb
les decisions del Consell d'Administració deixant-lo actuar amb
independència.
Palma, 16 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 1073/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a despeses en
investigació. (BOPIB núm. 123 de 24 de febrer del 2006).
El pressupost de despesa en R+D+I total del Govern de les
Illes Balears per a l'any 2005 va ser de 25.727 milers d'euros.
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Palma, 9 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 1238/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i del Rosal, relativa a relació de
llocs de feina i/o plantilla. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del
2006).

5893

Considerant dades de població, Balears ha estat la segona
comunitat autònoma amb la menor despesa per habitant en
medicaments en el 2005, amb una diferència de -20,8%
respecte de la mitjana nacional en aquest indicador per al
mateix període (informe del 2005 MSC i dades projectades
INE).
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Més que d'una pregunta amb resposta escrita es tracta d'una
solAlicitud de documentació. Atès l'abast material i la
inconcreció temporal de la petició, es posen a disposició del
diputat els mitjans i la documentació necessària de les
conselleries corresponents per tal que se li pugui facilitar la
informació concreta que requereixi.

Ordre de Publicació
BQ)
A les Preguntes RGE núm. 1507/06 i 1508/06, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
despeses de representació (I i II). (BOPIB núm. 124 de 10 de
març del 2006).

Palma, 10 de maig del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Atès que només hi ha una Secretaria General per a
Presidència i Vicepresidència, no és possible distingir les
despeses de representació de cadascuna d'aquestes àrees per
separat.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 1364/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
transferències a la Fundació pel desenvolupament sostenible.
(BOPIB núm. 124 de 10 de març del 2006).
La Fundació pel Desenvolupament Sostenible de les Illes
Balears va rebre escriptura pública de donació en data 22 de
juny del 2004, atorgada per CAIB Patrimoni, SA, la finca
pública de Son Real en el terme municipal de Santa Margalida
(s'integra de diverses finques registrals que es fan constar a
l'escriptura), i el complex Costa Nord en el terme municipal de
Valldemossa.
Palma, 17 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BP)
A la pregunta RGE núm. 1503/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a augment de la
despesa farmacèutica. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del
2006).
L'increment acumulat de la despesa total en medicaments de
Balears en el 2005 respecte a l'any anterior ha estat de 7,16%,
inferior al 8,12% de l'any 2004 i al 13,15% de l'any 2003.
L'increment acumulat de la despesa total no pot utilitzar-se
en termes comparatius amb altres comunitats autònomes, com
així recomana el mateix MSC en els informes que publica
mensualment: "Les dades de despesa en presentació
farmacèutica no han d'usar-se en termes comparatius entre
comunitats autònomes, donat que, entre altres raons, no es
consideren variacions de població esdevingudes en les
respectives comunitats autònomes".

Palma, 12 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 1612/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a targetes
sociosanitàries als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (I).
(BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
Com hem informat en altres ocasions en relació amb el tema
de la targeta sociosanitària i també en relació amb el nombre
d'usuaris que la utilitzaran, ens trobam en ple estudi per
determinar el nombre exacte d'usuaris potencials per poder
determinar el cost que suposaria la totalitat de targetes.
Palma, 5 de maig del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 1613/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a targetes
sociosanitàries als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (II).
(BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
Les prestacions se centraran fonamentalment en ajudes a
l'assistència medicoassistencial bàsica, les situacions de
pobresa i d'emergència, segons els criteris que establirà la
Fundació Balears a l'Exterior.
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Palma, 5 de maig del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Palma, 31 de març del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 1621/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a targetes
sociosanitàries als ciutadans que viuen a Amèrica Llatina (X).
(BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 1648/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a Centre
avançat d'investigacions turístiques (II). (BOPIB núm. 125 de
17 de març del 2006).

S'habilitaran del pressupost de la Fundació Balears a
l'Exterior.

En data 30 d'agost del 2005 es va signar amb el Ministeri
d'Educació i Ciència un conveni de colAlaboració per a diverses
actuacions en infraestructura científica i tècnica i transferència
tecnològica.

Palma, 5 de maig del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
BU)
A la pregunta RGE núm. 1642/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a pagaments
per la celebració de la Copa Davis a Palma. (BOPIB núm. 125
de 17 de març del 2006).
300.000 euros a la Federació Espanyola de Tennis.
Palma, 26 d'abril del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 1644/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a pagaments fets
a G-61932455. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
Consultada la base de dades de creditors del sistema
d'informació comptable de la comunitat autònoma de les Illes
Balears no hi consta el NIF G61932455.
Palma, 4 d'abril del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 1647/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a Centre
avançat d'investigacions turístiques (I). (BOPIB núm. 125 de
17 de març del 2006).
Cal assenyalar que actualment no existeix el Ministeri de
Ciència i Tecnologia. A dia d'avui la competència en ciència
està atribuïda al Ministeri d'Educació i Ciència. S'ha signat amb
aquest ministeri un conveni de colAlaboració per a diverses
actuacions en infraestructura científica i tècnica i transferència
tecnològica.

Palma, 31 de març del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 1649/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patrícia Abascal i Jiménez, relativa a Centre
avançat d'investigacions turístiques (III). (BOPIB núm. 125 de
17 de març del 2006).
Actualment es redacten els estatuts del Centre d'R+D en
Turisme (CIDTUR), en els quals és previst que en el seu
patronat estigui representada la Universitat. Per tant, tendrà una
participació al més alt nivell.
Palma, 9 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
CA)
A la pregunta RGE núm. 1669/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (V). (BOPIB núm. 125 de 17 de
març del 2006).
Segons l'article 6 dels seus estatuts, la fundació tendrà per
objecte promoure, incentivar i executar totes les accions que
s'orientin a:
a) Fomentar i consolidar les comunitats de Balears, els seus
centres i les associacions assentades arreu del món.
b) Garantir la continuïtat de les organitzacions i del moviment
associatiu balear a l'exterior a través de la participació activa
dels joves en les esmentades entitats per assegurar el necessari
recanvi de generacions.
c) Promoure l'articulació i la creació de noves entitats de
Balears a l'exterior en aquells llocs on la presència d'oriünds de
les Illes Balears i dels seus descendents així ho aconselli.
d) Fomentar les manifestacions socioculturals projectades per
a les colAlectivitats de Balears esteses per tot el món, en
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especial aquelles que contribueixen a remarcar els valors de
pertinença compartida.
e) Projectar activitats formatives a favor dels ciutadans de les
Illes Balears residents a l'exterior i dels seus descendents.
f) Impulsar els llaços de connexió dels ciutadans de les Illes
Balears a l'exterior i dels seus descendents amb la comunitat
d'origen.
g) Atendre a través dels mecanismes més apropiats les
necessitats d'atenció sanitària dels ciutadans de les Illes Balears
d'origen i dels seus descendents, especialment de les persones
majors.
h) Facilitar serveis, recursos sociosanitaris i/o atorgar
prestacions dins aquest àmbit als emigrants de les Illes Balears
i als seus descendents, en especial a les persones majors en
situació de vulnerabilitat i dependència, a les persones
discapacitades i a altres colAlectius de persones que la Fundació
consideri tributàries directes de rebre aquest tipus d'atenció i
que resideixin de forma permanent a l'exterior.
i) Propiciar l'accés dels emigrants de les Illes Balears en
situació de dependència a serveis socials bàsics d'atenció i
esment.
j) Atendre mitjançant serveis i ajudes econòmiques puntuals
situacions personals de greu infortuni familiar o de mancança
extrema de recursos per cobrir necessitats bàsiques de
subsistència dels ciutadans de les Illes Balears que en el seu
moment hagueren d'emigrar i, en el seu cas, dels seus
descendents.
k) Facilitar el retorn definitiu a les Illes Balears dels oriünds de
les Illes Balears, cònjuges i descendents al seu càrrec.
l) Donar suport als descendents dels oriünds de les Illes Balears
residents a l'exterior, especialment als joves, perquè, amb
independència de la seva nacionalitat actual o futura, puguin
relacionar-se amb la comunitat d'origen dels seus avantpassats.
m) Promocionar l'accés a la informació, l'orientació i
l'assessorament als residents a l'exterior, oriünds de les Illes
Balears, cònjuges i els seus descendents, adreçades a facilitar
la seva inserció sociolaboral.
n) Donar suport a les actuacions que les comunitats de Balears
assentades fora del territori balear executin, en el marc de la
Llei 9/2005, de 21 de juny, com agents de cooperació al
desenvolupament en els països en què estan radicades.
o) Participar en campanyes, programes o iniciatives diverses de
solidaritat amb les comunitats de Balears assentades a
l'estranger, en territori amb una situació socioeconòmica
caracteritzada per l'existència de necessitats bàsiques i a favor
dels membres amb més mancances.
p) Promoure i participar en projectes de caràcter humanitari i
de cooperació al desenvolupament a països empobrits, i
especialment en els espais geogràfics en què es localitzen
àmbits socials complexos conformats per les persones
originàries de les Illes Balears que hagueren d'emigrar i els seus
descendents.

5895

q) Realitzar actuacions de cooperació al desenvolupament en
els països menys desenvolupats, especialment en aquells on la
presència balear actual contribueix a enfortir la projecció
exterior de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
matèria de solidaritat internacional.
r) Fomentar accions de codesenvolupament que afavoreixin la
vinculació entre els moviments migratoris i la cooperació, en
especial en aquells llocs on estan radicades les comunitats de
Balears.
s) Relacionar les xarxes socials de compromís cívic de la
immigració de l'emigració, les seves entitats i organitzacions en
les actuacions de projecció exterior de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
t) Afavorir l'articulació dels moviments associatius de la
població immigrant a les Illes Balears com a nexes de
comunicació entre els països emissors i les societats d'acollida.
u) L'assessorament a qualsevol entitat pública o privada, així
com la promoció i la posada en marxa de campanyes
relacionades amb la finalitat de la Fundació, inclosa la posada
en marxa de programes de formació i capacitació professional,
en colAlaboració, si s'escau, amb altres centres o colAlectius
especialitzats, així com la publicació de llibres, fullets,
programes informàtics, tot tipus de material de difusió
divulgativa i la participació en exposicions, fires i congressos.
v) Gestionar l'obtenció d'ajudes i subvencions que siguin
determinades per a la normativa reguladora que permetin el
desenvolupament de qualsevol dels objectius de la Fundació.
w) Potenciar qualsevol altra actuació de projecció exterior de
la comunitat autònoma de les Illes Balears en els diferents
sectors de l'activitat administrativa, sense perjudici del principi
d'unitat de la política exterior de l'Estat.
x) En general, desenvolupar qualssevol altres activitats
relacionades amb les anteriors i amb la seva finalitat
institucional que contribueixi al compliment de la mateixa, així
com les que atribueixi una disposició normativa o l'encomani
el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera d'Immigració i Cooperació:
Encarnación Juana Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 1730/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a emissió de
deute públic. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
Els membres del Govern de les Illes Balears no reberen cap
regal en l'acte de cloenda de l'emissió de deute públic de 320
milions d'euros. El Govern de les Illes Balears té als despatxos
de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, com a
commemoració de l'emissió de l'any 2005, quatre tomstones
(petjapapers de metacrilat o elements per subjectar llibres a les
prestatgeries) amb un full dins amb les condicions de
l'operació.
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Així mateix, es troben tres emmarcacions amb una vinyeta
humorística a l'interior, en blanc i negre, que també representen
la colAlocació de l'emissió.
Finalment, i per a la vostra informació, vos comunicam que
també es troben als despatxos de la conselleria idèntics
elements commemoratius de les dues emissions anteriors
realitzades pel Govern de les Illes Balears els anys 1994 i 1998.
Palma, 31 de març del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
CC)
A la pregunta RGE núm. 1731/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a imprevisió en
la recaptació. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
En primer lloc ens crida l'atenció, amb la pregunta
formulada, que ara se'ns retregui una cosa completament
oposada a allò que, any rere any, en les meves compareixences
a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, se'ns ha estat acusant.
Efectivament, a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts que es
convoca cada any el mes de novembre en el Parlament de les
Illes Balears a fi d'explicar el projecte de pressuposts de la
comunitat autònoma se'ns retreu que les xifres dels pressuposts
d'ingressos estan molt inflades. En canvi ara amb aquesta
pregunta se'ns acusa exactament del contrari: que és una mala
previsió recaptar 196 milions d'euros més que els ingressos
pressupostats per al 2005.
Aleshores, en què quedem? Creiem que el primer que han
de fer vostès és aclarir-se i posar-se d'acord, ja que difícilment
es pot defensar una postura i, alhora, una altra completament
contrària.
Per altra banda cal dir que vostès insisteixen molt en el
tema dels ingressos, i cal recordar-los que els ingressos no són
més que unes previsions estimades que fa el Govern de les Illes
Balears en funció del nivell de recaptació de l'exercici anterior
i en funció de l'evolució de l'activitat econòmica de les Illes
Balears de cada any. Per tant, com qualsevol estimació pot
estar sotmesa a possibles variacions, tant a l'alça com a la
baixa.
Així mateix creiem que és una clara mostra de bona gestió
pressupostària el fet que el Govern d'aquesta legislatura hagi
pogut complir, any rere any, amb el seu pressupost d'ingressos.
Palma, 21 d'abril del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
CD)
A la pregunta RGE núm. 1732/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a taxa
d'hipoteques. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
No hi ha indicador oficial ni concepte generalment acceptat
en economia que s'anomeni "taxa d'hipoteques". Tampoc no
s'inclou a la pregunta cap comentari que ens ajudi a esbrinar a
què es pot referir amb aquest nom.
Triarem, doncs, respondre des de l'anàlisi de la situació del
mercat hipotecari a les Balears en comparació amb la resta
d'Espanya, amb la intenció i l'esperança que la present resposta
satisfaci la demanda d'informació per part de l'Hble. Sr.
Fernández.
La comunitat tancà el 2005 amb un total de 55.950 finques
hipotecades, el que significa 59,2 hipoteques per 1.000
habitants, la major proporció a Espanya, i un increment del
20,7% respecte del 2004 (Font: INE).
Per import, l'increment fou del 32%, amb una mitjana de
8.488 euros per càpita, el que resulta també en la major d'entre
les comunitats espanyoles, i un 50% per sobre de la mitjana
espanyola (Font: INE).
Tot i la bona salut que mostren aquestes xifres, cal dir que
pateixen un biaix com a resultat de la realitat social i
econòmica balear. De fet, gran part de les hipoteques són
constituïdes sobre segones residències de ciutadans no residents
a l'arxipèlag, cosa que fa incrementar el diferencial amb la resta
de regions espanyoles.
Palma, 2 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
CE)
A la pregunta RGE núm. 1734/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a inversió en
investigació. (BOPIB núm. 125 de 17 de març del 2006).
Tot i que és cert que les Illes Balears són encara una de les
comunitats autònomes que menys inverteixen en R+D s'ha de
destacar que el Govern de les Illes Balears ha destinat 5.783
milers d'euros de pressupost per R+D l'any 2006, quan l'any
2001 només s'hi destinaren 1.295 milers d'euros. Això
representa un augment del 446,56% en la inversió en R+D.
Aquest fet també queda reflectit en la despesa d'R+D sobre el
PIB, que va passar de ser d'un 0,23% a l'any 2001 a ser d'un
0,28% a l'any 2004 (dades INE).
Convé ressaltar que la despesa que pot realitzar un
investigador pot incrementar-se fins a un determinat límit, però
a partir d'aquest, els recursos humans no poden absorbir la
quantitat posada en circulació, amb la pèrdua d'eficiència i la
dilapidació de recursos econòmics que implicaria aquest
augment. Per tant, incrementar la inversió del Govern de les
Illes Balears en R+D implica augmentar el nombre
d'investigadors i, en conseqüència, ampliar o crear nous centres
de recerca a les Illes Balears.
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En aquest aspecte el Govern de les Illes Balears va posar en
marxa durant l'any 2005 la Fundació Caubet-CIMERA, centre
d'investigació de referència internacional de malalties
respiratòries, amb la incorporació de tres investigadors, i
actualment està preparant la posada en marxa d'un centre
d'R+D en turisme (CIDTUR).
Una altra actuació a la qual el Govern de les Illes Balears
s'ha compromès amb fermesa, amb la Universitat de les Illes
Balears, és finançar 12 places d'investigadors en el marc del
Programa I3 del Ministeri d'Educació i Ciència (6 en el 2006
i 6 en el 2007). El Govern de les Illes Balears es farà càrrec
dels sous dels investigadors a partir del quart any de contracte.
A més, dins aquest programa s'estan negociant 6 noves places
per a la resta de centres d'R+D de les Illes Balears per al 2006.
Per altra banda el Govern de les Illes Balears va iniciar l'any
2001 un programa de beques predoctorals, en el qual cada
s'oferien 10 beques. L'any 2005 se'n van oferir 12 i aquest anys
s'ha augmentat el total de 15 beques.
Per tant per a l'any 2007 l'augment del nombre
d'investigadors de les Illes Balears serà d'un 3,4%.
Palma, 11 d'abril del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
CF)
A la pregunta RGE núm. 1744/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Escola de
Policia Local a Menorca (II). (BOPIB núm. 125 de 17 de març
del 2006).
D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, a la formació policial s'han de
diferenciar dues àrees: per una banda, la formació contínua que
respon a la demanda de formació específica del moment, i per
això tant les matèries com els professors s'adapten a les
diferents necessitats; i per una altra, el curs bàsic de policia,
amb temàtica idèntica a tot el territori de les Illes Balears i el
nombre de professors en funció del nombre dels alumnes.
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dictades pels jutjats de menors, entre les quals es troba
l'internament en règim obert, semiobert i tancat.
El que va anunciar el Govern el 2004 va ser la construcció
d'un mòdul on executar les mesures d'internament de caràcter
terapèutic, amb el qual no es comptava a les Illes Balears
malgrat la previsió establerta a la Llei Orgànica 5/2000.
Palma, 2 de maig del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 2172/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla de família (I).
(BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).
Amb caràcter general, la situació de monoparentalitat no
implica per se la preferència absoluta en l'accés a un habitatge.
Aquest fet suposa una puntuació extra a l'hora d'establir el
barem dins el qual es ponderarà, amb altres circumstàncies, el
nombre de persones menors d'edat a càrrec, les minusvàlues,
etc.
Palma, 2 de maig del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CI)
A la Pregunta RGE núm. 2173/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla de família
(II). (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).
Des de l'inici de la vigència del Pla de família fins al dia
d'avui, el consell d'administració de l'IBAVI ha reservat en
promocions singulars per a famílies monoparentals un nombre
de cinc habitatges en règim de lloguer i dues més de segona
ocupació.
Palma, 2 de maig del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Marratxí, 5 de maig del 2006.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
CJ)
Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 2171/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a centres d'acollida
de menors. (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).
El Govern de les Illes Balears mai no ha dut a terme
l'acollida de menors en un centre semiobert. Les competències
en matèria d'acolliment residencial i familiar són dels consells
insulars.
El Govern de les Illes Balears té encomanada per la Llei
Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la
responsabilitat penal dels menors, l'execució de les mesures

A la Pregunta RGE núm. 2174/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla de família
(III). (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).
El nombre total d'habitatges de promoció pública adjudicats
des de la posada en marxa del Pla de família ha estat de 564.
Palma, 2 de maig del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
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Ordre de Publicació
CK)
A les Preguntes RGE núm. 2175/06 i 2176/06, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relatives a Pla
de família (IV i V). (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).
S'han rebut i tramitat 294 solAlicituds de treballadores i 299
de treballadors.
Palma, 2 de maig del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 2177/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Pla de família
(VI). (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).
No es pot precisar amb exactitud la quantia global d'aquest
pressupost ja que engloba diferents partides de diferents centres
de cost. S'altra banda, al càlcul del cost, a més de les despeses
executades, s'ha de comptabilitzar allò que s'ha deixat de
percebre, sigui en prestació de treball, en contingut dinerari o
en altres aspectes, que tots plegats contribueixen al benefici
dels treballadors i de la societat.
Palma, 2 de maig del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 2181/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Salom i Soler, relativa a Targeta bàsica
(IV). (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).
Les dades de la Targeta bàsica han estat:
Anys

Perceptors

Quantitat gastada

2003

7.578

1.252.638,06 (ajuda de 180 euros a cada
perceptor)

2004

7.436

1.478.457,19 (ajuda de 210 euros a cada
perceptor)

2005

7,463

1.551.819,50 (ajuda de 210 euros a cada
perceptor)

Palma, 20 d'abril del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
CN)
A les preguntes RGE núm. 2238/06 a 2240/06, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, relatives a
Associació Acción Social y Familia, a Associació Família i
Societat i a Associació pel desenvolupament de la mediació
familiar a les Illes Balears. (BOPIB núm. 126 de 24 de març
del 2006).

Consultada la base de dades de creditors del sistema
d'informació comptable de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, no hi consten com a perceptors les associacions abans
esmentades.
Palma, 10 d'abril del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
CO)
A la pregunta RGE núm. 2284/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a estudis del
Centre de Recerca Econòmica. (BOPIB núm. 126 de 24 de
març del 2006).
El Centre de Recerca Econòmica, entitat que compta amb
el suport de la Caixa de Balears, "Sa Nostra", i la Universitat
de les Illes Balears, va fer públiques el 9 de març les
estimacions de creixement per al quart trimestre de l'any 2005,
així com per al conjunt del mateix any. Aquestes estimacions
contenen un desglossament per sectors i per illes referides al
mateix període.
A la mateixa publicació no apareix cap comparativa amb
la resta de comunitats autònomes ni -com és habitual- es
publiquen previsions.
La pregunta, doncs, no es basa en "els estudis del Centre de
Recerca Econòmica", com apunta el Sr. Fernández, ja que no
existeix cap estudi que afirmi el que es demana.
Sí és cert que el representant del Centre, el Sr. Antoni Riera
Font, afirmà que el creixement de l'economia balear "es
mantindrà en el furgó de cua" de les comunitats autònomes, i
xifrà en un 2,4% les perspectives d'increment de l'economia per
a enguany. Però en cap moment no va esmentar quina era la
situació de la resta dels territoris, per la qual cosa no es disposa
de les dades amb les quals el Sr. Riera ha fet la comparativa.
El darrer informe del Centre de Recerca Econòmica
comenta que l'economia balear tanca l'any 2005 amb uns
registre de producció, ocupació i inflació superiors a les
previsions inicials, i que l'economia de les Illes Balears ha
consolidat al llarg del 2005 la reactivació econòmica iniciada
el 2004 gràcies a un increment del 2,2% del seu valor afegit
brut (VAB), dues dècimes més que les previsions inicials del
CRE. Aquesta tendència coincideix amb l'apuntada des del
Govern.
Per a enguany les previsions realitzades pel CRE i el
Govern no són gaire diferents:

BOPIB núm. 136 - 9 de juny del 2006
Creixement % PIB

2004

2005

2006

Centre de Recerca Econòmica

1,5%

2,2%

2,4%

Govern balear

1,5%

2,2%

2,5%

(Font: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i Centre de
Recerca Econòmica).
Per tal de comparar l'evolució de la nostra economia amb
altres comunitats autònomes la font oficial és la Comptabilitat
Regional d'Espanya, elaborada per l'Institut Nacional
d'Estadística. Segons l'INE, en termes reals de creixement
acumulat des del 2000 fins al 2004, les Balears se situen a la
cua, atès que varen començar a disminuir les taxes de
creixement des del 2001 fins al 2003; el 2004, però, hi va haver
un canvi de tendència, amb una moderada recuperació en el
creixement de l'arxipèlag:
Variació volum PIB (any
2000=100)

2001

2002

2003

2004

Illes Balears

102,6

101,0

101,3

102,5

Total nacional

103,5

102,7

103,0

103,1

(Font: INE)
Per altra banda, si tenim en compte l'evolució demogràfica
de les nostres illes, queda més palès el retrocés registrat entre
el 2001 i el 2003, així com la recuperació el 2004:
Variació volum PIB (any
2000=100)

2001

2002

2003

2004

Illes Balears

105,2

103,1

101,8

104,0

Total nacional

106,7

105,7

105,3

105,7

(Font: INE)
Es torna, doncs, a confirmar per part del Centre de Recerca
Econòmica el que ja ha estat publicat per al resta d'institucions
i entitats de recerca econòmica (INE, Hispalink, Funcas,
Cambra de Comerç, CAEB, Govern...) referent al cicle
experimentat durant la darrera dècada, amb tres períodes
diferenciats en les tendències de creixement:
1. Entre 1995 i 1999 les Balears registren fortes taxes de
creixement, principalment gràcies a la dinàmica dels serveis
turístics.
2. Entre 2000 i 2003 es desaccelera l'economia balear. El baix
creixement resultant se sustenta en el sector de la construcció,
l'únic que manté una certa dinàmica, si bé pateix una tendència
també descendent.
3. A partir del 2004 s'inicia la recuperació, tot i que de forma
lenta. Aquesta recuperació es basa fonamentalment en el sector
serveis i amb menor incidència en la construcció.
Palma, 6 d'abril del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.
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Ordre de Publicació
CP)
A la pregunta RGE núm. 2285/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a estudis del
centre de recerca econòmica. (BOPIB núm. 126 de 24 de març
del 2006).
Amb RGE núm. 1501/06, el Sr. Fèlix Fernández i Terrés va
plantejar la següent pregunta amb resposta escrita: "El fet que
les Illes Balears seran per tercer any consecutiu la comunitat
autònoma que menys creixerà econòmicament, segons estudis
de 18 universitats, suposa qualque problema al Govern de les
Illes Balears?"
La pregunta que ens ocupa aquí, presentada pel mateix
diputat, és la següent: "Quina opinió mereixen al Govern de les
Illes Balears els estudis de l'entitat Hispalink que apunten
també que l'economia balear es mantindrà a la cua de l'Estat?"
De la formulació de la pregunta s'extreu que el demandant
identifica el primer estudi "de 18 universitats" i un segon estudi
de l'entitat Hispalink -"que també apunten..."
Cal aclarir que Hispalink és una organització de 18
universitats espanyoles que elabora estudis d'economia regional
i elabora informes de conjuntura des d'una metodologia de
consens. És coordinada per l'Institut L. R. Klein de la
Universitat Autònoma de Madrid i hi participa la Universitat de
les Illes Balears.
Així, doncs, entenem que ambdues preguntes fan referència
al mateix estudi, a la mateixa matèria, i tenen el mateix sentit,
per la qual cosa el referim a la resposta a la pregunta RGE núm.
1501/06.
Palma, 6 d'abril del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
CQ)
A la pregunta RGE núm. 2286/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a IPC balear del
mes de gener. (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).
La taxa d'inflació interanual el mes de febrer se situa en el
3,8%, la mateixa que el gener. Per al conjunt d'Espanya, la taxa
interanual es colAloca en el 4,0%, dues dècimes sobre la de
Balears.
Des de juliol del 2003 i pràcticament de forma
ininterrompuda fins ara, la nostra comunitat ha mantingut major
moderació en els preus que el conjunt d'Espanya. L'acceleració
que pateixen ambdues economies des de gener del 2004 no ha
minvat la major capacitat de Balears per moderar els
increments.
Palma, 9 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Àngel Ramis d'Ayreflor i Cardell.
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Ordre de Publicació
CR)
A la pregunta RGE núm. 2290/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Projecte de llei
del sòl del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 126 de
24 de març del 2006).
El Projecte de llei del sòl i de l'habitatge de les Illes Balears
va ser aprovat pel Consell de Govern de dia 7 d'abril i, segons
ens informen des de la Direcció General de Relacions amb el
Parlament, ha tingut entrada al Parlament de les Illes Balears en
data 25 d'abril.
Palma, 27 d'abril del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.

Ordre de Publicació
CS)
A la pregunta RGE núm. 2300/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a mesures
de prevenció de la grip aviària. (BOPIB núm. 126 de 24 de
març del 2006).
El Govern de les Illes Balears ha pres, a través de les
conselleries implicades en el tema i en la situació actual, les
mesures pertinents en funció de les activitats que realitzen i
s'han posat en contacte amb l'administració estatal i local per tal
que les actuacions fossin més coordinades i eficients.
Palma, 17 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
CT)
A la pregunta RGE núm. 2301/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a mesures
de protecció del personal contra la grip aviària. (BOPIB núm.
126 de 24 de març del 2006).
Al personal de les conselleries que poden estar en contacte
amb ocells se'ls ha donat formació, informació, així com els
mitjans materials necessaris establerts en els protocols
corresponents.
Palma, 17 de maig del 2006.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
CU)
A la pregunta RGE núm. 2333/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a projectes
finançats amb l'ecotaxa (II). (BOPIB núm. 126 de 24 de març
del 2006).
No es pensa executar cap projecte finançat amb recursos de
l'ecotaxa a Santa Eulàlia. No obstant això, enguany es pensa
realitzar el Pla de neteja (a l'illa d'Eivissa, que els anys passats

ha estat finançat amb aquest recursos) amb recursos propis del
Govern de les Illes Balears.
Palma, 2 de maig del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
CV)
A la pregunta RGE núm. 2334/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a projectes
finançats amb l'ecotaxa (III). (BOPIB núm. 126 de 24 de març
del 2006).
No es pensa executar cap projecte finançat amb recursos de
l'ecotaxa a Sant Joan. No obstant això, enguany es pensa
realitzar el Pla de neteja (a l'illa d'Eivissa, que els anys passats
ha estat finançat amb aquest recursos) amb recursos propis del
Govern de les Illes Balears.
Palma, 2 de maig del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
CX)
A la Pregunta RGE núm. 2692/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pujada de
l'IAJD. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
La pujada no ha tengut cap pes, ja que els ingressos de
l'IAJD estaven prevists a l'1%.
Palma, 9 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
CY)
A la Pregunta RGE núm. 2693/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a baixada de
l'IAJD. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
L'apujada del 0,5% a l'1% en els actes jurídics documentats
de l'impost sobre transmissions patrimonials no és més que una
actualització del tipus de gravamen d'aquest impost,. decisió ja
adoptada per la resta de comunitats autònomes des de fa uns
quants anys.
El fet que la recaptació per actes jurídics documentats hagi
estat superior a la xifra que apareix en els pressuposts generals
de la comunitat autònoma per al 2005 no és més que un fidel
reflex de l'encertat impuls que a la política econòmica de les
Illes Balears dur a terme aquest govern des de l'inici de la
legislatura present.
Palma, 3 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.
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Ordre de Publicació
CZ)
A la Pregunta RGE núm. 2695/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Pla de
reinserció laboral per a prostitutes (I). (BOPIB núm. 128 de 7
d'abril del 2006).
Les actuacions que du a terme l'Institut Balear de la Dona
són les següents:
• Subvenció atorgada a les HH. Oblatas del Santísimo
Redentor, en el marc de la convocatòria de subvencions per
al foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes
per a l'exercici 2006 (BOIB núm. 197 ext., de 31-12-05),
per un import de 6.099,40 euros, per al projecte denominat
Pis Lausana.
• Formalització d'un conveni de colAlaboració amb l'Institut
Balear de l'Habitatge (IBAVI) per a la cessió de la gestió i
l'administració de dos habitatges de protecció pública, a fi
que s'ofereixi aquest recurs d'acollida tutelat per a dones
que exerceixen la prostitució, per tal de fomentar la seva
autonomia i el seu desenvolupament personal, i afavorir
processos d'integració social i laboral.
En aquests moments l'expedient de conveni es troba en fase
de tramitació i, per tant, no es poden definir de manera precisa
les despeses que derivaran de l'ús i la gestió dels habitatges.
Palma, 4 de maig del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
DA)
A la Pregunta RGE núm. 2696/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Pla de
reinserció laboral per a prostitutes (II). (BOPIB núm. 128 de
7 d'abril del 2006).
En relació amb les actuacions que du a terme l'Institut
Balear de la Dona, tant en el Projecte Lausana com en l'ús dels
pisos tutelats, el nombre de persones beneficiàries no es pot
determinar a priori. Sí que podem definir que s'adreça a:
1. Dones que volen iniciar un procés d'allunyament del
context de prostitució i no disposin d'altre recurs.
2. Dones que exerceixen o han exercit la prostitució i
necessiten acompanyament i acollida, sense recursos i
suport familiar o social.
3. Dones víctimes de xarxes d'explotació sexual que hagin
presentat una denúncia davant un jutjat.
El nombre de places per al projecte Lausana és de 4 en
règim normal i 1 d'urgència.
Palma, 4 de maig del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
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Ordre de Publicació
DB)
A la Pregunta RGE núm. 2749/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
concerts de Mozart. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
L'aportació econòmica de l'IBATUR en l'organització de
dos concerts del Rèquiem de Mozart aquesta Setmana Santa ha
estat de 6.000 euros per a Inca i de 6.000 euros per a Manacor.
Palma, 5 de maig del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
DC)
A la Pregunta RGE núm. 2750/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a acords
per a la promoció. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del 2006).
Amb Travelplan estem en procés de negociació i amb
Soltour treballem mitjançant la Campanya de Turespaña.
Palma, 5 de maig del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
DD)
A la Pregunta RGE núm. 2752/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
programes socials executats. (BOPIB núm. 128 de 7 d'abril del
2006).
Des de la Conselleria de Presidència i Esports, a través de
la Direcció General de Menors i Família, la Direcció General
de Serveis Socials i l'Institut Balear de la Dona, ha destinat amb
recursos propis als diferents programes socials executats durant
l'any 2005 la quantitat de 24.631.928,51 euros.
Palma, 16 de maig del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
DE)
A la Pregunta RGE núm. 2827/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions de la Conselleria de Turisme respecte de
l'abocament de gasoil al torrent del Corralet a Deià. (BOPIB
núm. 129 de 21 d'abril del 2006).
La Conselleria de Turisme no té competències en aquesta
matèria.
Palma, 3 de maig del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
DF)
A la Pregunta RGE núm. 2908/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a subvenció
per millorar la fàbrica de Kraft a Menorca (IV). (BOPIB núm.
129 de 21 d'abril del 2006).
El projecte estava previst començar-lo el mes de novembre
del 2003.
Palma, 28 d'abril del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
DG)
A la Pregunta RGE núm. 2910/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a aconseguir
subvencions. (BOPIB núm. 129 de 21 d'abril del 2006).
No, el Govern de les Illes Balears no finança el president
d'una associació familiar per aprendre a aconseguir
subvencions.
Palma, 9 de maig del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

cent per cent del seu temps ni de molt, però sí, totes elles tenen
autorització per fer-hi determinades modificacions.
Palma, 3 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
DJ)
A la Pregunta RGE núm. 2919/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a viatges del
president a l'estranger. (BOPIB núm. 129 de 21 d'abril del
2006).
No, el Govern de les Illes Balears no ha assumit la
competència d'assumptes exteriors.
Palma, 9 de maig del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
DK)
A la Pregunta RGE núm. 3019/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cessió de
competència de Joventut. (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del
2006).

Ordre de Publicació
DH)
A la Pregunta RGE núm. 2913/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pàgina web del
Govern de les Illes Balears (II). (BOPIB núm. 129 de 21 d'abril
del 2006).

La proposta d'atribucions de competències als consells
insulars en matèria de joventut i lleure, aprovada per una
àmplia majoria a la Comissió Tècnica Interinsular, correspon
acceptar-la o rebutjar-la a cadascun dels consells insulars per
acord del ple de la institució i continuar després, si n'és el cas,
la tramitació parlamentària corresponent.

La pàgina web no té costs de manteniment externs, només
interns de personal propi que podríem avaluar amb una mitjana
de 3 persones.

Palma, 16 de maig del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ara bé, les pàgines web de qualsevol organisme o institució
són, de cada vegada més, la imatge que molts ciutadans reben
de l'organisme. Per aquest motiu és habitual cada poc temps
anar-hi fent millores o afegint funcionalitats que també tendran
el seu cost, ara per ara impredictible.
Palma, 9 de maig del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
DI)
A la Pregunta RGE núm. 2914/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pàgina web del
Govern de les Illes Balears (III). (BOPIB núm. 129 de 21
d'abril del 2006).
En la presentació a la premsa del canvi de versió de la web
del passat 30 de març del 2006, es va comentar que la
informació bàsica de la web l'actualitza un elevat nombre de
persones (devers 75) repartides per les diferents conselleries,
com ja es va dir a la presentació, i cap d'elles no hi dedica el

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 5192/06, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juny del 2006, conformement amb l'establert a l'article 175
del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Medi Ambient, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre les actuacions de la
conselleria en matèria de residus perillosos.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)

C)

RGE núm. 5194/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Turisme.

Conformitat del Govern amb la tramitació de la proposta
de la Comissió Tècnica Interinsular RGE núm. 4726/06,
d'atribució de competències als consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure,
i tramitació pel procediment d'urgència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juny del 2006, conformement amb l'establert a l'article 175
del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Turisme, davant la Comissió de Turisme, per tal
d'informar sobre l'avaluació dels resultats de la implantació de
la Targeta Verda.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juny del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 5437/06,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual
manifesta la seva conformitat amb la tramitació de la proposta
de referència.
Així mateix, conformement amb l'establert a l'article 95 del
Reglament de la Cambra, i atesa la petició formulada, la Mesa
acordà tramitar aquesta proposta pel procediment d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

4. INFORMACIONS

Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 3203/06, del sòl i de l'habitatge de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juny del 2006, acordà de ratificar l'acord de la Junta de
Portaveus en el sentit d'ampliar el termini de presentació
d'esmenes al projecte de llei de referència, publicat al BOPIB
núm.131, de 5 de maig d'enguany, fins al proper dia 15 de juny
del 2006.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma.
La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 de juny del 2006, acordaren
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
de referència, publicat al BOPIB núm.131, de 5 de maig
d'enguany, fins al proper dia 15 de juny del 2006.

Ordre de Publicació
A)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres
de la Mesa de la Cambra.
B. L'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, mitjançant l'escrit RGE
núm. 5174/06 de dia 31 de maig del 2006, solAlicita el
nomenament de la Sra. Marta Prunés Vigo com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
En ús de les facultats previstes a l'article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
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Resolc:
1. Nomenar la Sra. Marta Prunés Vigo com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a funcionària de carrera del grup C, nivell 23),
adscrita al servei del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, amb efectes econòmics i administratius des de
dia 1 de juny del 2006.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
4. Que s’informarà d’aquesta resolució a la propera sessió de
la Mesa que s’hagi de celebrar a partir de dia 1 de juny del
2006.
A la seu del Parlament, a 31 de maig del 2006.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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