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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 126 a 128/21, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt,
relatives a coneixement previ de la conselleria de la decisió
del cessament del cap de servei de medicina intensiva de
l'Hospital Mateu Orfila, a motivació de l'anunci del
cessament i a avals dels motius de l'anunci per part de la
conselleria.

L’equip directiu del Servei de Salut manté reunions
setmanals amb cadascuna de les gerències per tractar tots els
assumptes relatius i concernents a l’àrea de salut. El Servei de
Salut estava al corrent de la manca de confiança així com de la
seva falta de compromís amb la línia estratègica de la gerència.

Els gerents de l’àrea de salut així com el seu equip directiu
són autònoms per dur a terme els plans estratègics i de gestió
de les seves respectives àrees de salut, així com per
implementar-los amb els equips humans que considerin més
adients. Les direccions de servei de cada gerència són càrrecs
designats pels equips directius de centre.

Palma, 31 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2065/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a gestió dels Fons
Europeus.

Els fons europeus suposen una oportunitat històrica de
finançament. L’Estat, a través del Pla España Puede canalitza
aquests fons de diferents formes.

Aquestes són:
• A través de la contractació pública.
• Els PERTE, ja sigui automoció, agroalimentari, salut,

hidrogen ...
• Les convocatòries estatals, aquestes, dirigides a empreses

privades, universitats o centres de recerca, comunitats
autònomes, entitats locals, col·laboració públicoprivada ...

• Les conferències sectorials, és a dir, assignació a
comunitats autònomes a partir dels criteris de distribució
definits per cada conferència sectorial a través de convenis
bilaterals. Ja sigui amb contractació pública autonòmica,
convocatòries d’ajudes autonòmiques, o convenis amb
consells i ajuntaments.

• Existeixen també altres formes, com podrien ser convenis
bilaterals. Per exemple, amb comunitats autònomes -al
marge de les conferències sectorials.

Palma, 24 d’agost de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2066/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a gestió dels Fons
Europeus (II).

El Govern de l’Estat no ha elaborat un pla especial per a
cap de les comunitats autònomes. En el cas del fons
REACT-EU, les Illes Balears són la segona comunitat
autònoma que ha rebut més finançament per població.

Palma, 24 d’agost de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2067/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a gestió dels Fons
Europeus (III).

Dins del mes de juny l’Oficina de Coordinació i
Planificació d’Inversions Estratègiques (OIE) va llançar la seva
pàgina web a través de la qual, donar la màxima transparència
i participació al pla autonòmic amb què el Govern de les Illes
Balears pretén definir el futur de la comunitat autònoma a curt,
mig i llarg termini.

La web (http://oie.caib.es) compleix una triple funció: donar
informació útil i actualitzada sobre els fons europeus i les
diferents convocatòries obertes, oferir un canal telemàtic per
presentar projectes estratègics, i habilitar una via de seguiment
de l’execució de les inversions que s’incloguin dins el pla
estratègic autonòmic que s’està elaborant actualment per part
de l’OEI.

Tots els organismes públics, empreses, associacions, entitats
o qualsevol altra persona física o jurídica que tengui una
proposta d’inversió que encaixi amb l’estratègia d’avançar cap
a un model socioeconòmic més diversificat, sostenible,
competitiu i cohesionat, pot emplenar el formulari telemàtic
disponible a la web i que actua com a finestreta única del
Govern per recollir iniciatives transformadores,
independentment de la seva matèria o sector productiu.

Palma, 24 d’agost de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2068/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a gestió dels Fons
Europeus (IV).

Els Fons Europeus Next Generation es presenten com un
dels vehicles essencials per la recuperació econòmica causada
per la COVID. Aquest finançament serà canalitzat a través de

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-083.pdf#page=177
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=10
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dos grans instruments d’inversió: per una part, el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència (MRR) i per l’altra, el REACT-EU.

Els fons europeus s’estructuren al voltant de quatre eixos:
la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de
gènere i la cohesió social i territorial. Per això, els projectes
que presentin les empreses, i les diferents administracions
públiques, han d’estar dins d’aquest marc.

Palma, 22 de juliol de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 2069/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a gestió dels Fons
Europeus (V).

Totes les convocatòries que vagin sortint, tant les estatals
com les autonòmiques, es publicaran en el portal web de l’OIE
amb la finalitat que puguin arribar a tothom.

Cal tenir en compte que no tots els fons s’articularan
mitjançant convocatòries, sinó que també es poden canalitzar
mitjançant la seva execució directa per part de la CAIB, a
través de convenis amb els consells insulars o a partir d’altres
instruments jurídics.

És cert que les grans empreses tenen mitjans per elaborar
els seus propis projectes. Per això una de les tasques de
l’Oficina serà identificar propostes d’agents petits que puguin
crear sinergies amb altres agents i conformar projectes
coordinats amb més capacitat de transformació. La possibilitat
d’accedir-hi per part de les PIME serà un dels criteris
prioritaris que es tendran en compte en el disseny de les
convocatòries.

Palma, 24 d’agost de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2071/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a gestió dels Fons
Europeus (VIII).

Un dels criteris que s’han tingut en compte alhora de
distribuir els fons europeus, entre les diferents comunitats
autònomes, ha estat protegir aquelles comunitats amb major pes
turístic en la seva economia. Altre indicador ha estat mesurar
l’impacte de la pandèmia en la riquesa de cada comunitat
autònoma. Així com també s’ha valorat l’impacte del
coronavirus amb l’atur i l’atur juvenil. Altre criteri que Hisenda
inclou alhora de repartir el fons és tenir en consideració les
regions perifèriques.

Palma, 22 de juliol de 2021
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2936/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a visita a l'Hospital de Son Llàtzer
(sol·licitud RGE núm. 11155/20).

La situació actual fa que ara per ara sigui difícil poder
donar una data concreta, però sí mantenir el compromís de la
Conselleria de Salut i Consum, en poder realitzar aquesta visita.

Palma, 2 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3872/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a zona-pati del centre socioeducatiu
Es Fusteret.

Sí, les pintades s’han esborrat. El Fusteret ja es troba a la
nova ubicació, per tant, no procedeix cap mesura.

Palma, 19 d’agost de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3962/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a menors de Menorca, Eivissa i
Formentera que compleixen mesures judicials als centres
socioeducatius (2021).

Han iniciat: Menorca 1. Eivissa i Formentera 2.

Palma, 19 d’agost de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 4049/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a criteris pels quals el GOIB ha
determinat diferents nivells de restriccions a les quatre illes,
donades les dades d'evolució favorable de la incidència i
positivitat de la pandèmia.

Per fer front a la pandèmia de coronavirus, a les Illes
Balears s’establiren quatre nivells de risc per a cada illa.
L’objectiu amb l’ús d’aquesta eina ha estat controlar la corba
de contagis per COVID-19.

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-091.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-095.pdf#page=17
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-097.pdf#page=26
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-098.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-098.pdf#page=22
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El Govern analitza les dades de l’evolució del coronavirus.
I en funció de variables com la incidència acumulada de casos,
la taxa de positivitat, o el nombre d’ingressats en hospital i en
UCI decideix en quin nivell està cada illa.

Existeixen quatre nivells diferents, des del zero que
suposaria situar-se en un escenari de “nova normalitat” fins el
quatre, que indica un “màxim risc”. Cada un d’aquests nivells
té associades una sèrie de limitacions, que afecten reunions
socials, hostaleria, espais de culte, establiments comercials,
esports o espectacles.

Palma, 31 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 4050/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a percentatges de casos positius
COVID sense assignació de procedència (illes).

La gestió diària de la pandèmia per COVID-19 i en
conseqüència, el maneig pràcticament en temps real, del gran
volum de dades, tant de proves diagnòstiques de detecció de
COVID-19 com de vacunes (entre altres) fa que a vegades als
registres hi pugui haver qualque errada o dades inexactes.

S’ha primat fer una bona gestió de la pandèmia, prioritzant
primer atendre als ciutadans i amb les dades que es tenen en el
moment, enlloc d’esperar a tenir unes dades de gran qualitat i
que poden produir que les decisions es prenguin massa tard,
amb les greus conseqüències que ja hem vist que duu aquest
virus.

El fet que hi hagi tants professionals implicat en tenir cura
dels afectats, fa que els registres sanitaris, sobretot de les dades
administratives no puguin estar depurades al dia. Així aquests
“DESCONEGUT” realment vendrien a ser ciutadans que en el
moment de treure les dades, o tenen un municipi (i per tant,
l’illa) no identificat. Aquestes errades o dades inexactes es van
depurant a mesura que es van detectant, però tot i així s’ha
optat per ser transparent i no ocultar aquesta informació
imprecisa, per tal que no es perdi la informació.

Palma, 31 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 4051/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a plans de vacunació de grups
prioritaris en canviar el criteri d'administració de la
vacuna d'AstraZeneca.

El Govern de les Illes Balears no ha restringit l’ús de la
vacuna Astrazeneca. El que es va acordar al Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, totes les persones
menors de 60 anys que ha havien rebut una dosi d’Astrazeneca,

s’havien de posar la segona dosi amb Pfizer, si el seu desig era
acabar la pauta amb una segona dosi de la mateixa vacuna, han
de signar un consentiment perquè segui així.

D’aquesta manera totes les persones amb una dosi de la
vacuna poden acabar la seva pauta vacunal i en cap cas ha
hagut una restricció de l’ús d’aquesta vacuna, per això no
afecta als objectius de vacunació marcats pel Govern Central.

Palma, 31 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 4501/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres a la Residència d'Andratx.

Ambdues administracions, Govern i Ajuntament, estan
treballant per a signar el conveni per a poder començar com
més aviat millor.

Palma, 28 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 4509/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres d'adequació del seminari per
trasllat de menors Son Fusteret.

Les obres han finalitzat i el trasllat ja està fet.

Palma, 19 d’agost de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 4661/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a Sra. Angélica Miguélez,
subdirectora d'Atenció a la cronicitat, coordinació
sociosanitària, salut mental i malalties poc freqüents.

La Sra. Angélica Miguélez va expressar la seva voluntat de
cessar en la seva activitat per motius personals. La data de
cessament va ser dia un de juny.

Palma, 31 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-098.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-098.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-101.pdf#page=27
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Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 4920/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a dèficit de professionals sanitaris
facultatius en el Servei Públic de Salut de Menorca.

Pel que fa als facultatius especialistes de l’Àrea de Salut de
Menorca: 

En el darrer any, concretament des de gener de 2020 hi ha
hagut 17 baixes (jubilacions, trasllats a les seves comunitats de
procedència, malaltia llarga o han partit cap a l’estranger, canvi
de lloc de feina dintre de l’organització) de facultatius
especialistes que han estat substituïdes immediatament, excepte
la baixa d’un digestòleg que de moment cobreix la resta de
digestòlegs. 

Hem augmentat la plantilla de microbiologia de 2 a 3
facultatius.

S’augmentarà la plantilla de rehabilitació amb un quart
rehabilitador, així com la de radiòlegs amb un sèptim.

Les necessitats a curt termini es incrementar els RRHH a
Atenció Primària donat l’increment del número de TSI.

Aquestes es poden resumir en:
• Increment d’una unitat bàsica assistencial UBA (metge i

infermera) de medicina general a:
- EAP Dalt Sant Joan.
- EAP Verge del Toro.
- EAP Es Banyer.
- Un professional d’infermeria a EAP Ferreries.
- Dues UBAS a EAP Cana Salat.

• Increment de mitja jornada de pediatre i una jornada
completa d’un professional d’infermeria a pediatria a Canal
Salat.

Per altra banda, hem de tenir en compte que Menorca té una
dotació de serveis d’urgències ambulatòries bastant reforçat
respecte de les altres illes i que reforcen el primer nivell
assistencial.

Palma, 2 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 5079/21, de la diputada
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a ajudes per als
campus d'estiu.

Des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, s’ha donat
suport constant a tot el sector del lleure educatiu a través de
l’exercici de la coordinació entre les diferents institucions i
direccions del Govern autonòmic, amb la finalitat de garantir
que totes les activitats de lleure educatiu es poguessin fer amb
les màximes garanties de seguretat. Destacar que les
competències en matèria de lleure són dels Consells Insulars i

és per això mateix que les ajudes econòmiques per al foment de
les activitats de lleure corresponen a les institucions insulars.

Palma, 27 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5290/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a expedients de resolució de
discapacitat/graus.

Entre dia 18 de març de 2021 i dia 31 de maig de 2021
s’han emès 2204 resolucions de grau de dependència:
• 1.145 resolucions de resolució de grau.
• 819 resolucions de grau de revisions de grau.
• 7 resolucions de grau de revisions de grau sense grau.
• 210 resolucions de grau sense grau.
• 23 resolucions de grau de trasllat.

Entre dia 1 de març de 2021 i dia 31 de març de 2021 s’han
emès 858 resolucions de grau de dependència:
• 412 resolucions de resolució de grau.
• 322 resolucions de grau de revisions de grau.
• 1 resolució de grau de revisions de grau sense grau.
• 100 resolucions de grau sense grau.
• 23 resolucions de grau de trasllat.

Entre dia 1 d’abril de 2021 i dia 30 d’abril de 2021 s’han
emès 735 resolucions de grau de dependència:
• 377 resolucions de resolució de grau.
• 281 resolucions de grau de revisions de grau.
• 3 resolucions de grau de revisions de grau sense grau.
• 66 resolucions de grau sense grau.
• 8 resolucions de grau de trasllat.

Entre dia 1 de maig de 2021 i dia 31 de maig de 2021 s’han
emès 933 resolucions de grau de dependència:
• 500 resolucions de resolució de grau.
• 331 resolucions de grau de revisions de grau.
• 3 resolucions de grau de revisions de grau sense grau.
• 89 resolucions de grau sense grau.
• 10 resolucions de grau de trasllat.

Palma, 21 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 5459/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a limitació de preus i tarifes de les
proves diagnòstiques PCR i antígens.

La finalització del règim jurídic excepcional que suposa
l’estat d’alarma aconsella introduir a la legislació autonòmica
més concreció de les mesures d’intervenció administrativa que
es poden adoptar en situacions de pandèmia per garantir el
control de contagis i fa que resulti també necessari limitar el
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preu màxim de les proves PCR i d’antígens per tal d’intentar
evitar una discriminació davant les persones en una situació
socioeconòmica més vulnerable.

És per això que, una vegada consultat els preus d’aquestes
proves dins el sistema públic sanitari, es va optar per establir el
preu màxim de les PCR en 75€ i en 30€ el de les proves
d’antígens.

Així mateix, el Govern de les Illes Balears, des del moment
que s’ha demanat una prova per entrar a les Illes Balears, ha
assumit el cost de totes aquelles proves de residents a les illes
que per distints motius es trobaven a altres comunitats
autònomes.

La Conselleria de Salut i Consum no té constància
d’actuacions irregulars en relació amb els preus d’aquestes
proves diagnòstiques.

Palma, 31 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 5460/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a proves de diagnòstic PCR i antígens
exigibles als ciutadans.

Des del moment que s’ha demanat una prova negativa per
entrar a les Illes Balears, el Govern ha assumit el cost de totes
aquelles proves de residents a les illes que per distints motius
es trobaven a altres comunitats autònomes. Es va signar un
conveni amb diferents laboratoris a totes les comunitats
autònomes per poder realitzar-los fins a 72 hores abans per
realitzar el viatge a les Illes Balears.

Palma, 31 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 5522/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a expedients que estan pendents de
resolució a la Direcció General de Recursos Hídrics relatius
al municipi de Palma a data 9 de juny de 2021.

A la DGRH hi ha dues grans bases de dades d’expedients
relatius a autoritzacions, una referent a autorització a domini
públic hidràulic, zona de policia i zona amb risc d’inundació
(inundables i potencialment inundables) i una altra referent a
autoritzacions d’explotació d’aigües subterrànies.

A la referent a autoritzacions a domini públic hidràulic,
zona de policia i zona amb risc d’inundació no permet extraure
la informació sol·licitada d’anys anteriors. A partir de la
reestructuració de la DG al quart trimestre de 2020, es fa servir
un sistema de control que ens permet identificar que, en el que
duim de 2021 (a 7 de juliol de 2021) s’han generat 62

expedients al municipi de Palma, dels que en resten pendents
de resoldre 10.

A la referent a autoritzacions d’explotacions d’aigües
subterrànies, des de 2018, fins a l’actualitat s’han obert 245
expedients i en resten pendents de resolució 152.

Palma, 31 d’agost de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir i Gual

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 5594/21, de la diputada Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a projecte de
restauració de les cases d'Albarca del Parc Natural de
Llevant.

El projecte per a la restauració de les cases d’Albarca,
situades dins la finca pública del mateix nom, en l’àmbit del
Parc natural de la Península de Llevant té data d’agost de 2018.

El 5 d’agost de 2020 es va fer efectiu el pagament de la
llicència d’obra.

El contracte obert per a l’execució del projecte està en fase
de tramitació. El dia 30 d’octubre de 2020 el Consell
d’Administració de l’Ibanat el va autoritzar.

Palma, 2 d’agost de 2021
El conseller de Medi Ambient i Territori
Miquel Mir Gual

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 5832/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a espera del reconeixement de
dependència/graus de dependència.

A l’any 2019 s’enregistraren un total de 7980 noves
sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència. A
l’any 2020 un total de 5818. Durant l’any 2020 es realitzaren
un total de 5088 noves valoracions de la situació de
dependència (no inclou revisions), 3823 enregistrades a 2020
i la resta a anys anteriors. La mitjana en dides en què es
realitzaren les valoracions a 2020 va ser de 93 dies. A 31 de
desembre de 2020, un total de 1214 persones es trobaven
pendents de ser valorades. Donat que cada mes entren unes 900
sol·licituds i que, segons el que diu la Llei disposam d’un
termini de 3 mesos per a fer la valoració, aquestes 1214
persones es troben dins el termini legal.

Segons les dades del sistema d’atenció a la dependència
extretes a 15 de juliol de 2021, un total de 375 persones que
feren la sol·licitud de reconeixement de dependència abans de
dia 1 de gener de 2021, varen morir sense ser valorada la seva
possible condició de persona en situació de dependència durant
2020.
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Segons les dades del sistema d’atenció a la dependència
extretes a 15 de juliol de 2021, un total de 41 persones que
feren la sol·licitud de reconeixement de dependència abans de
dia 1 de gener de 2021, han mort sense ser valorada la seva
possible condició de persona en situació de dependència durant
2021.

Llistats

Segons les dades enregistrades al sistema, a 30 de juny de
2021 un total de 1.443 persones han presentat sol·licitud de
reconeixement de la situació de dependència i estan a l’espera
de ser valorades.

Palma, 27 de juliol de 2021
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 5932 i 5933/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a criteris de cites per a consulta
presencial a centres i unitats de salut (1 i 2).

Els centres de salut han estat actius oferint activitat
assistencial adequada a cada moment d’acord amb la situació
de la pandèmia.

Actualment quan un usuari demana cita, el primer que es
demana és si té símptomes compatibles amb possible afecció
COVID-19, ja que en aquest cas seguim estant obligats a
protegir tant al professional com als altres usuaris.

En cas que la resposta sigui positiva es deriva al pacient al
circuit corresponent.

Si es troba en el centre de salut de manera presencial, és
atès per l’equip d’atenció patològica respiratòria del centre i si
està en domicili es valora per telèfon i es decideix si precisa
atenció domiciliària presencial.

Els criteris que es segueixen per a citar als pacients de
manera telefònica o presencial són a criteri del mateix pacient.
El personal que els atén els explica les diferents opcions
donada la seva necessitat i el pacient pot triar si vol una
presencial o una telefònica i a més s’ofereix la cita amb el
professional adequat a la seva demanda.

El facultatiu que treballa en l’assistència privada és lliure i
responsable de la seva prescripció, per la qual cosa si el seu
tractament requereix recepta mèdica, l’ha d’oferir l’usuari que
l’ha atès.

Amb aquesta recepta el pacient pot acudir a la farmàcia i se
li dispensa aquesta medicació sense problema.

En cas que l’usuari decideixi utilitzar el sistema públic de
salut per a sol·licitar la medicació prescrita en la medicina
privada i obtenir descompte corresponent, cal demanar cita
telefònica o presencial segons cada cas.

El professional de la pública no està obligat a realitzar les
receptes de la privada si no està d’acord amb aquesta
prescripció.

No és freqüent que succeeixi, ja que l’habitual és que el
pacient aporti l’informe clínic corresponent.

La majoria dels professionals actuen i prescriuen amb la
màxima evidència científica tant en la privada com en la
pública.

No obstant això, pot haver-hi discrepàncies i quan un metge
que treballa en la pública atén aquest usuari i no està d’acord
amb la prescripció pautada, el seu deure és atendre al pacient
i prescriure el que consideri.

Com s’ha comentat amb anterioritat, la prescripció forma
part de l’acte mèdic i cada professional es fa responsable
d’aquest incloent el que es recepta.

Palma, 31 d’agost de 2021
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Assabentament per part de la Mesa del Parlament de les

Illes Balears de l'expulsió del diputat Maxo Benalal i
Bendrihem del Grup Parlamentari Ciudadanos i la seva
adquisició de la condició de diputat no adscrit durant la
legislatura (RGE núm. 7459/21).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 13 de setembre de 2021, admet a tràmit i
resta assabentada de l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, mitjançant el qual es comunica
l'expulsió del diputat Maxo Benalal i Bendrihem d'aquest grup
parlamentari.

En conseqüència, conformement amb l'article 27.1.b) del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat Maxo
Benalal i Bendrihem adquireix la condició de diputat no adscrit
durant la legislatura.

Palma, a 13 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Declaració de vacant al càrrec de secretari segon del

Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 13 de setembre de 2021, atès l'escrit RGE
núm. 7459/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, i
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atès que el diputat Maxo Benalal i Bendrihem, que ocupa el
càrrec de secretari segon del Parlament de les Illes Balears,
cessa en el dit càrrec en aplicació de l'article 39.c) del
Reglament de la cambra, acorda de declarar la vacant en aquest
càrrec i de preveure l'elecció corresponent a l'ordre del dia
d'una propera sessió plenària.

Palma, a 13 de setembre de 2021
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament de

la Sra. María del Pilar García Beteta, com a personal
eventual adscrita al servei del secretari segon del Parlament
de les Illes Balears.

El Sr. Maxo Benalal Bendrihem, secretari segon del
Parlament de les Illes Balears, ha cessat per acord de la Mesa
en reunió celebrada el dia 13 de setembre de 2021, per la qual
cosa, atès el que regula l'article 5.2 de l'Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears, també s'acorda el cessament de
la Sra. María del Pilar García Beteta com a personal eventual
adscrita al seu servei amb efectes econòmics i administratius
des de dia 13 de setembre de 2021.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Per aquest motiu, dict la següent:

Resolució

1. El cessament de la Sra. María del Pilar García Beteta com a
personal eventual adscrita al servei del secretari segon del
Parlament de les Illes Balears, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 13 de setembre de 2021.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició.

Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,

sense limitació de temps, mentre no hi hagi una resolució
expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma, 13 de setembre de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del

Sr. Lázaro Eugenio Domínguez Delgado com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Ciudadanos del Parlament de les Illes Balears.

La Sra. Patricia Guasp Barrero, portaveu del Grup
Parlamentari Ciudadanos del Parlament de les Illes Balears,
sol·licita el cessament del Sr. Lázaro Eugenio Domínguez
Delgado , amb DNI núm.******29Z, com a personal eventual
adscrit al servei del grup parlamentari esmentat amb efectes
econòmics i administratius des del dia 13 de setembre de 2021,
mitjançant l’escrit RGE núm.7507 de 13 de setembre de 2021.

L’article 5.2 de l’Estatut6 de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Per aquest motiu, dict la següent:

Resolució

1. El cessament del Sr. Lázaro Eugenio Domínguez Delgado,
amb DNI núm.******29Z, com a personal eventual adscrit al
servei del Grup Parlamentari Ciudadanos del Parlament de les
Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius des del
dia 13 de setembre de 2021.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació del a present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es port interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
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Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació
de la desestimació del recurs de reposició.

Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hi hagi una resolució
expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es port exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb les articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Palma, 13 de setembre de 2021
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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