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C) A la Pregunta RGE núm. 7627/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a recepció d'un nou canal.
6099
D) A la Pregunta RGE núm. 7719/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a personal acomiadat (III).
6099
E) A la Pregunta RGE núm. 7728/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a ajuda per tenir cura
d'un familiar dependent (I).
6099
F) A la Pregunta RGE núm. 7729/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a ajuda per tenir cura
d'un familiar dependent (II).
6099
G) A la Pregunta RGE núm. 7730/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a noves valoracions
d'estat de dependència (I).
6099
H) A la Pregunta RGE núm. 7736/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a número de llits buits
en residències.
6099
I) A la Pregunta RGE núm. 7740/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a renda mínima (I).
6099
J) A la Pregunta RGE núm. 7741/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a renda mínima (II).
6100
K) A la Pregunta RGE núm. 7818/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a pujada de l'IVA.
6100
L) A la Pregunta RGE núm. 7992/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a relació de tots els
gerents.
6100
M) A la Pregunta RGE núm. 10903/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Multimèdia de les Illes Balears, SA.
6100
N) A la Pregunta RGE núm. 10911/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Servei
de Salut de les Illes Balears.
6100
O) A la Pregunta RGE núm. 501/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a baixador Crist Rei
d'Inca.
6101
P) A la pregunta RGE núm. 552/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán , relativa a punt d'informació
familiar.
6101
Q) A la Pregunta RGE núm. 555/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a dones cuidadores que
han de sortir del sistema de la Seguretat Social.
6101
R) A la Pregunta RGE núm. 557/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a pla integral de suport
a la família.
6101
S) A la Pregunta RGE núm. 558/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a polítiques de benestar
social.
6101
T) A la Pregunta RGE núm. 563/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a programa d'atenció
a la infància i a les famílies.
6101
U) A la Pregunta RGE núm. 621/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a viatge al Marroc (III).
6102
V) A la Pregunta RGE núm. 622/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a viatge al Marroc (IV).
6102
X) A la Pregunta RGE núm. 623/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a viatge al Marroc (V).
6102
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Y) A la Pregunta RGE núm. 654/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a reunió amb l'APIMA
del Conservatori de Música de Menorca.
6102
Z) A la Pregunta RGE núm. 655/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a targetes sanitàries
individuals (I).
6102
AA) A la Pregunta RGE núm. 657/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a targetes sanitàries
individuals (III).
6102
AB) A la Pregunta RGE núm. 658/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a targetes sanitàries
individuals (IV).
6103
AC) A la Pregunta RGE núm. 660/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a acabament
d'infraestructures escolars.
6103
AD) A la Pregunta RGE núm. 813/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a condemnats per delictes
relacionats amb la violència de gènere.
6103
AE) A la Pregunta RGE núm. 879/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (I).

6103

AF) A la Pregunta RGE núm. 880/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (II).

6103

AG) A la Pregunta RGE núm. 881/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (III).

6104

AH) A la Pregunta RGE núm. 882/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (III).

6104

AI) A la Pregunta RGE núm. 884/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (VI).

6104

AJ) A la Pregunta RGE núm. 885/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (VII).

6104

AK) A la Pregunta RGE núm. 931/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que han rebut
els centres gestionats per la Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera.
6105
AL) A la Pregunta RGE núm. 936/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que ha rebut
el Museu de Mallorca.
6105
AM) A la Pregunta RGE núm. 937/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que ha rebut
el Museu des Puig des Molins.
6105
AN) A la Pregunta RGE núm. 938/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que ha rebut
el jaciment arqueològic de Pollentia.
6105
AO) A la Pregunta RGE núm. 939/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a actuacions orquestra
simfònica.
6105
AP) A la Pregunta RGE núm. 940/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa director de l'orquestra
simfònica.
6106
AQ) A la Pregunta RGE núm. 982/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a preservació i promoció de
l'ús de la llengua pròpia.
6106
AR) A la Pregunta RGE núm. 1014/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a 50è aniversari de
la mort d'Antoni Torrandell.
6106
AS) A la Pregunta RGE núm. 1018/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a factures
corresponents a receptes de pensionistes.
6106
AT) A la Pregunta RGE núm. 1019/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Josefina Santiago i Rodríguez, relativa a total facturació
de les farmàcies de Mallorca a l'Ib-salut.
6107
AU) A la Pregunta RGE núm. 1020/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Josefina Santiago i Rodríguez, relativa a total de
farmàcies de Mallorca que facturen a l'Ib-salut.
6107
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AV) A la Pregunta RGE núm. 1021/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a visita del
coordinador municipal de salut a Eivissa.
6107
AX) A la Pregunta RGE núm. 1132/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CP de Son Macià (I).
6108
AY) A les Preguntes RGE núm. 1154/13 i 1155/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a experiència
del Sr. Víctor Ribot en gestió hospitalària i en gestió de serveis assistencials sanitaris.
6108
AZ) A la Pregunta RGE núm. 1164/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a retribució econòmica
de la senyora Gual com adjunta comunicació de la Conselleria de Salut.
6108
BA) A les Preguntes RGE núm. 1197/13 a 1199/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a
nòmina de CAIB-Patrimoni SAU febrer de 2011, 2012 i 2013.
6108
BB) A la Pregunta RGE núm. 1200/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina de
consorci Eivissa patrimoni de la Humanitat febrer 2011.
6108
BC) A la Pregunta RGE núm. 1212/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina de febrer
2013 de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
6109
BD) A la Pregunta RGE núm. 1213/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina de febrer
2013 de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
6109
BE) A la Pregunta RGE núm. 1232/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a gestió de l'escorxador de
Palma.
6109
BF) A la Pregunta RGE núm. 1417/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a funcions del Sr.
Josep Parpal.
6110
BG) A la Pregunta RGE núm. 1418/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a famílies desnonades.
6110
BH) A les Preguntes RGE núm. 1548/13 a 1551/13, 1555/13 a 1557/13 i 1559/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet
i Bonet, relatives a contractes empresa SEMILLA (II a V, IX a XI i XIII).
6110
BI) A les Preguntes RGE núm. 1617/13, 1619/13 a 1622/13 i 1626/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a estudis i treballs contractats per SEMILLA (I, III a VI i X).
6110
BJ) A les Preguntes RGE núm. 1645/13 a 1658/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a factures
pagades per FOGAIBA (I a XIV).
6110
BK) A les Preguntes RGE núm. 1659/13 a 1661/13 i 1667/13 a 1670/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a factures pagades per SEMILLA (I a III i IX a XII).
6110
BL) A les Preguntes RGE núm. 1662/13, 1663/13 i 1665/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
factures pagades per SEMILLA (IV, V i VII).
6111
BM) A les Preguntes RGE núm. 1675/13 a 1677/13, 1679/13, 1681/13 a 1683/13 i 1686/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme
Bonet i Bonet, relatives a altes i baixes de personal de SEMILLA.
6111
BN) A les Preguntes RGE núm. 1680/13 i 1684/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a altes i baixes
de personal de SEMILLA (VIII i XII).
6111
BO) A les Preguntes RGE núm. 1687/13 a 1700/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a altes i baixes
de personal de FOGAIBA (I a XIV).
6111
BP) A les Preguntes RGE núm. de la 1701/13 a 1705/13, 1707/13 a 1711/13, 1713 i 1714/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Cosme Bonet i Bonet, relatives a altes i baixes de personal d'IBABSA (I a VI, VIII a XI, XIII i XIV).
6111
BQ) A la Pregunta RGE núm. 1712/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
d'IBABSA (XII).
6111
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BR) A la Pregunta RGE núm. 1781/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes de la Conselleria
de Presidència (XI).
6111
BS) A la Pregunta RGE núm. 1784/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes de la Conselleria
de Presidència (XIV).
6112
BT) A les Preguntes RGE núm. 1864/13 a 1867/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a reunions
del govern amb els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
6112
BU) A la Pregunta RGE núm. 1876/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a I Fòrum Seminari
de Turisme i Accessibilitat (I).
6112
BV) A la Pregunta RGE núm. 1877/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a I Fòrum Seminari
de Turisme i Accessibilitat (II).
6113
BX) A les Preguntes RGE núm. 1878/13 i 1879/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relatives a I
fòrum seminari de turisme i accessibilitat (III i IV).
6113
BY) A la Pregunta RGE núm. 1880/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a I Fòrum Seminari
de Turisme i Accessibilitat (V).
6113
BZ) A la Pregunta RGE núm. 1881/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a I Fòrum Seminari
de Turisme i Accessibilitat (VI).
6114
CA) A la Pregunta RGE núm. 1882/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a I Fòrum Seminari
de Turisme i Accessibilitat (VII).
6114
CB) A la Pregunta RGE núm. 1884/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes menors i despeses
inferiors a 18.000.
6114
CC) A la Pregunta RGE núm. 1936/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a acomiadats a
l'EBAP.
6114
CD) A la Pregunta RGE núm. 1938/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a acomiadaments
a Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
6115
CE) A la Pregunta RGE núm. 1942/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a acomiadaments
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
6115
CF) A la Pregunta RGE núm. 1943/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a acomiadats a la
Conselleria de Turisme i Esports.
6115
CG) A la Pregunta RGE núm. 2042/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (I).

6116

CH) A la Pregunta RGE núm. 2043/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (II).

6116

CI) A la Pregunta RGE núm. 2044/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (III).

6116

CJ) A la Pregunta RGE núm. 2045/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (IV).

6116

CK) A la pregunta RGE núm. 2046/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (V).

6117

CL) A la pregunta RGE núm. 2050/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i ginecòlogues
(II).
6117
CM) A la Pregunta RGE núm. 2051/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la farmàcia
del Sr. Bauzá (I).
6116
CN) A la Pregunta RGE núm. 2052/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la farmàcia
del Sr. Bauzá (II).
6117
CO) A la Pregunta RGE núm. 2054/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la farmàcia
del Sr. Bauzá (IV).
6117
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CP) A la Pregunta RGE núm. 2055/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la farmàcia
del Sr. Bauzá (V).
6117
CQ) A la Pregunta RGE núm. 2056/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la farmàcia
del Sr. Bauzá (VI).
6118
CR) A la Pregunta RGE núm. 2057/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la farmàcia
del Sr. Bauzá (VII).
6118
CS) A la Pregunta RGE núm. 2064/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a oficina de farmàcia del
Pont d'Inca Nou (III).
6118
CT) A la Pregunta RGE núm. 2077/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a excedents del copagament
farmacèutic.
6118
CU) A la Pregunta RGE núm. 2092/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a gerent de l'àrea de salut a
Menorca.
6118
CV) A la Pregunta RGE núm. 2093/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a gerent de l'àrea de salut a
Menorca (II).
6118
CX) A la Pregunta RGE núm. 2101/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a es Fusteret, febrer
2013.
6119
CY) A la Pregunta RGE núm. 2116/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a criteris
hospitalització per urgències a Eivissa.
6119
CZ) A les Preguntes RGE núm. 2126//13 a 2137/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a volum anual
de passatger (I a XII).
6119
DA) A les Preguntes RGE núm. 2138/13 a 2149/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a volum
anual de passatgers (XIII a XXIV).
6119
DB) A les Preguntes RGE núm. 2155/13 i 2156/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ports de les
Illes Balears: ocupació de via pública 4 i 5.
6119
DC) A les Preguntes RGE núm. 2184/13 a 2195/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a percentatge
anual de passatgers (I a XII).
6120
DD) A les Preguntes RGE núm. 2196/13 a 2207/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a subvenció
total per a rutes (I a XII).
6120
DE) A les Preguntes RGE núm. 2238/13 a 2249/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a quota
mitjana anual (I a XII).
6120
DF) A les Preguntes RGE núm. 2252/13 a 2263/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a companyies
operadores (I a XII).
6120
DG) A la Pregunta RGE núm. 2330/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
6121
DH) A la Pregunta RGE núm. 2339/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears.
6121
DI) A la Pregunta RGE núm. 2341/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació de Pràctica Jurídica de l'any 2012.
6121
DJ) A les Pregunta RGE núm. 2353/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc.
6121
DK) A les Preguntes RGE núm. 2359/13 i 2374/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a despeses
protocolAlàries de l'Agència de Turisme de les Illes Balears i despeses protocolAlàries de l'ATB.
6121
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DL) A la Pregunta RGE núm. 2366/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Escola Balear d'Administració Pública.
6121
DM) A les Preguntes RGE núm. 2369/13 i 2370/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a despeses
protocolAlàries de FOGAIBA i despeses protocolAlàries de fons de garantia agrària i pesquera de les Illes Balears de l'any 2012.
6122
DN) A la Pregunta RGE núm. 2373/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Gestió Urbanística de Balears, SA.
6122
DO) A la Pregunta RGE núm. 2375/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'IBAVI .
6122
DP) A la Pregunta RGE núm. 2376/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'IBISEC .
6123
DQ) A la Pregunta RGE núm. 2379/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Institut Balear de la Natura.
6123
DR) A la Pregunta RGE núm. 2383/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA .
6123
DS) A la Pregunta RGE núm. 2384/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA).
6123
DT) A la Pregunta RGE núm. 2386/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de Multimèdia de les Illes Balears, SA.
6123
DU) A la Pregunta RGE núm. 2387/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
del Palau de Congressos de Palma, SA.
6123
DV) A la Pregunta RGE núm. 2389/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de Ports de les Illes Balears.
6124
DX) A la Pregunta RGE núm. 2390/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
6124
DY) A la Pregunta RGE núm. 2393/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.
6124
DZ) A la Pregunta RGE núm. 2394/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
del Servei de Salut de les Illes Balears.
6124
EA) A la Pregunta RGE núm. 2396/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA.
6124
EB) A la Pregunta RGE núm. 2397/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
6124
EC) A la Pregunta RGE núm. 2399/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
del Tramvia de la Badia de Palma, SA.
6124
ED) A la pregunta RGE núm. 2402/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a immigració a
Formentera.
6125
EE) A la Pregunta RGE núm. 2420/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a integració social de
les persones immigrades.
6125
EF) A la Pregunta RGE núm. 2663/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a demandes per acomiadaments.
6125
EG) A la Pregunta RGE núm. 2664/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a demandes per acomiadaments
(II).
6126
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EH) A la Pregunta RGE núm. 2868/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a línies i convocatòries del PDR
6126

EI) A la Pregunta RGE núm. 2869/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a línies i convocatòries del PDR
(II).
6126
EJ) A les Preguntes RGE núm. 2934/13, 2947/13 a 2953/13, 2961/13 a 2966/13, 2971/13, 2977/13, 3000/13, 3001/13, 3003/13 a
3005/13, 3016/13, 3018/13, 3028/13, 3111/13 a 3118/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a volum
passatgers rutes marítimes (4 a 11), a volum mercaderies rutes marítimes (4 a 11), a volum vehicles transportats rutes marítimes (4 a 11)
i a quota mitjana per a les rutes marítimes (4 a 11).
6126
EK) A les Preguntes RGE núm. 2935/13 a 2940/13, 2979/13 a 2983/13, 3019/13, 3020/13, 3022/13 a 3024/13, 3119/13 a 3123/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a volum passatgers rutes marítimes (12 a 16), a volum mercaderies
rutes marítimes (12 a 16), a volum vehicles transportats rutes marítimes (12 a 16), i a quota mitjana per a les rutes marítimes (12 a 16).
6127
EL) A les Preguntes RGE núm. 2944/13 a 2946/13, 2968/13 a 2970/13, 3013/13 a 3015/13 i 3108/13 a 3110/13, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a volum passatgers rutes marítimes (1 a 3), a volum mercaderies rutes marítimes (1
a 3), a volum vehicles transportats rutes marítimes (1 a 3) i a quota mitjana per a les rutes marítimes (1 a 3).
6127
EM) A la Pregunta RGE núm. 2996/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a punts nous d'atenció
a l'escolarització (I).
6127
EN) A la Pregunta RGE núm. 2998/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a colAlegi Aladern.
6127
EO) A les Preguntes RGE núm. 3031/13, 3032/13, 3034/13, 3037/13, 3059/13, 3061/13, 3063/13 a 3065/13, 3068/13 i 3084/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a volum passatgers residents rutes marítimes (1,2,4,7,8,10,12 a 14,17
i 19).
6127
EP) A les Preguntes RGE núm. 3033/13, 3035/13, 3036/13, 3060/13, 3062/13, 3066/13 i 3067/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Damià Borràs i Barber, relatives a volum passatgers residents rutes marítimes (3, 5, 6, 9, 11, 15 i 16).
6128
EQ) A la Pregunta RGE núm. 3042/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a llei sobre la
sostenibilitat i racionalització de l'administració local (II).
6128
ER) A la Pregunta RGE núm. 3043/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a llei sobre la
sostenibilitat i racionalització de l'administració local (III).
6128
ES) A la pregunta RGE núm. 3045/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei sobre la
sostenibilitat i racionalització de l'administració local (V).
6128
ET) A la Pregunta RGE núm. 3047/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prestació de serveis
socials (I).
6129
EU) A la Pregunta RGE núm. 3048/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prestació de serveis
socials (II).
6129
EV) A la Pregunta RGE núm. 3049/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prestació de serveis
socials (III).
6129
EX) A les Preguntes RGE núm. 3086/13, 3087/13, 3089/13, 3092/13 a 3094/13, 3096/13, 3098/13 a 3100/13, 3103/13 a 3105/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a volum passatgers residents a rutes marítimes (21, 22, 24, 27, 28,
18, 30, 32 a 34, 37 a 39).
6129
EY) A les Preguntes RGE núm. 3139/13, 3141/13 a 3143/13, 3146/13 a 3150/13, 3152/13, 3155/13 i 3156/13, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a volum passatgers residents amb vehicle rutes marítimes (10, 12 a 14, 17 a 19,1, 2, 4, 7 i
8).
6129
EZ) A les Preguntes RGE núm. 3140/13, 3144/13, 3145/13, 3151/13, 3153/13, 3154/13 i 3157/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Damià Borràs i Barber, relatives a volum passatgers residents amb vehicle rutes marítimes (11, 15, 16, 3, 5, 6 i 9).
6129
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FA) A la Pregunta RGE núm. 3159/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a oficines
d'escolarització.
6130
FB) A la Pregunta RGE núm. 3160/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cost d'habilitació
012.
6130
FC) A la Pregunta RGE núm. 3162/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a registre lingüístic
dels llibres de text.
6130
FD) A la pregunta RGE núm. 3196/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (I).
6130
FE) A la pregunta RGE núm. 3197/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (II).
6130
FF) A la pregunta RGE núm. 3198/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (III).
6130
FG) A la pregunta RGE núm. 3199/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (IV).
6131
FH) A la pregunta RGE núm. 3200/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (V).
6131
FI) A la pregunta RGE núm. 3201/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (VI).
6131
FJ) A la Pregunta RGE núm. 3266/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a prospeccions petrolieres.
6131
FK) A la Pregunta RGE núm. 3267/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a prospeccions petrolieres 2.
6131
FL) A les Preguntes RGE núm. 3394/13, 3484/13, 3487/13 i 3492/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber,
relativa a projectes d'obra pública i/o tècnics (IV), a cost total expropiacions per a construir carreteres a l'illa de Formentera, a pagaments
per compensar expropiacions per a carreteres a Formentera i a pagaments efectuats per a obres en carreteres a Formentera.
6132
FM) A la pregunta RGE núm. 3401/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs.
6132
FN) A la pregunta RGE núm. 3404/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs (IV).
6132
FO) A la pregunta RGE núm. 3407/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs (VII).
6132
FP) A la pregunta RGE núm. 3410/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts atesos (I).
6132
FQ) A la pregunta RGE núm. 3415/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts atesos (VI).
6133

(I).

FR) A la pregunta RGE núm. 3417/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts amb cesària atesos
6133

FS) A la pregunta RGE núm. 3419/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts amb cesària atesos
(III).
6133
FT) A la pregunta RGE núm. 3420/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts amb cesària atesos
(IV).
6133
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FU) A la pregunta RGE núm. 3421/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts amb cesària atesos
(V).
6133
FV) A la pregunta RGE núm. 3422/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts amb cesària atesos
(VI).
6133
FX) A la Pregunta RGE núm. 3493/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a criteris per prioritzar
projectes d'ajuntaments i consells insulars.
6134
FY) A la Pregunta RGE núm. 3494/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a personal Conselleria
d'Administracions Públiques assignat a la redacció de projectes.
6134
FZ) A la Pregunta RGE núm. 3495/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a personal tècnic i/o
administratiu contractat per la Conselleria d'Administracions Públiques.
6135
GA) A la Pregunta RGE núm. 3496/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a contractació empresa per
a la redacció de projectes derivats dels convenis signats amb ajuntaments i consells.
6135
GB) A la Pregunta RGE núm. 3498/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cost total
expropiacions per a construir carreteres a l'illa de Menorca.
6135
GC) A les Preguntes RGE núm. 3499/13 a 3508/13 i 3510/13 a 3512/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber,
relatives a obres als ports d'Andratx, Cala Ratjada, Pollença, Cala Figuera de Santanyí, Colònia de Sant Jordi, Portopetro, Portocolom,
Portocristo, Cala Bona, Sóller, Fornells, Ciutadella i Sant Antoni de Portmany.
6136
GD) A la pregunta RGE núm. 3522/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs (V).
6136

(I).

GE) A la pregunta RGE núm. 3525/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i ginecòlogues
6136

GF) A la pregunta RGE núm. 3526/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i ginecòlogues
(II).
6136
GG) A les preguntes RGE núm. 3542/13, 3543/13 i 3545/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a despesa en capellans o personal religiós (III, IV i VI).
6136
GH) A la pregunta RGE núm. 3546/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a quantitat de capellans
o personal religiós (I).
6136
GI) A la pregunta RGE núm. 3547/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a quantitat de capellans
o personal religiós (II).
6137
GJ) A la pregunta RGE núm. 3548/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a quantitat de capellans
o personal religiós (III).
6137
GK) A la Pregunta RGE núm. 3549/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a quantitat de capellans
o personal religiós (IV).
6137
GL) A les Preguntes RGE núm. 3550/13 i 3551/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a quantitat
de capellans o personal religiós (V i VI).
6137

(I).

GM) A la Pregunta RGE núm. 3758/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana d'IB3
6138

GN) A la Pregunta RGE núm. 3759/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana d'IB3
(II).
6138
GO) A la Pregunta RGE núm. 3760/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana d'IB3
(III).
6138
GP) A la Pregunta RGE núm. 3761/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana d'IB3
(IV).
6138
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GQ) A la Pregunta RGE núm. 3762/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
informatius de migdia d'IB3 (I).
6138
GR) A la Pregunta RGE núm. 3763/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
informatius de migdia d'IB3 (II).
6138
GS) A la Pregunta RGE núm. 3764/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
informatius de migdia d'IB3 (III).
6138
GT) A la Pregunta RGE núm. 3765/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
informatius de migdia d'IB3 (IV).
6139
GU) A la Pregunta RGE núm. 3766/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana del
programa cinema de l'oest (I).
6139
GV) A la Pregunta RGE núm. 3767/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana del
programa cinema de l'oest (II).
6139
GX) A la Pregunta RGE núm. 3768/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana del
programa cinema de l'oest (III).
6139
GY) A la Pregunta RGE núm. 3769/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana del
programa cinema de l'oest (IV).
6139
GZ) A la Pregunta RGE núm. 3839/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a avantprojecte de llei
de transports.
6139
HA) A la pregunta RGE núm. 3846/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs. Març 2013.
6140
HB) A la pregunta RGE núm. 3865/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a llibres en "llengua
balear".
6140
HC) A la Pregunta RGE núm. 3925/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a torrents zona llevant de
Mallorca.
6140
HD) A la Pregunta RGE núm. 3972/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a analítiques de sanitat animal.
6140
HE) A la pregunta RGE núm. 4147/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a responsable de la custòdia
de l'expedient del farmacèutic substitut de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá.
6141
HF) A la pregunta RGE núm. 4148/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a expedient del farmacèutic
substitut de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá.
6141
HG) A les preguntes RGE núm. 4149/13 i 4150/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a gestions
fetes amb escrit dirigit al cap de l'Ordenació Farmacèutica i a gestions fetes amb escrit del nomenament de la Sra. Francisca Mudoy
Servera.
6141
HH) A les preguntes RGE núm. 4151/13 i 4152/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a escrit del
cap de servei d'Ordenació Farmacèutica i a escrit del Sr. José Ramón Bauzá nomenant substituta.
6141
HI) A la pregunta RGE núm. 4421/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a sancions a farmàcies (I).
6141
HJ) A les preguntes RGE núm. 4423/13 i 4424/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a utilització
racional dels medicaments (I i II).
6142
HK) A la pregunta RGE núm. 4551/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb horari
reduït (I).
6142
HL) A les Preguntes RGE núm. 4666/13 a 4668/13, 4669/13, 4672/13, 4675/13 a 4679/13 i 4684/13, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a mort del Sr. Alpha Pam (VIII a X, XI, XIV, XVII a XXI i XXVI).
6142
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HM) A les Preguntes RGE núm. 4670/13, i 4671/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a mort
del Sr. Alpha Pam (XII i XIII).
6142
HN) A la Pregunta RGE núm. 4685/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Tomàs i Mulet, relativa a mort del Sr. Alpha Pam.
6142
HO) A la Pregunta RGE núm. 4711/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a places amortitzades en el
sector públic instrumental.
6142
HP) A la Pregunta RGE núm. 4712/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a promoció turística als consells.
6143
HQ) A la Pregunta RGE núm. 4713/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a promoció turística als consells
(II).
6143
HR) A la Pregunta RGE núm. 4804/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones entrevistades (I).
6143
HS) A la Pregunta RGE núm. 4805/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones entrevistades (II).
6143
HT) A la Pregunta RGE núm. 4821/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aplicació protocol de
contactes(I).
6144
HU) A la Pregunta RGE núm. 4822/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aplicació protocol de
contactes(II).
6144
HV) A les Preguntes RGE núm. 4823/13 i 4824/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a aplicació
protocol de contactes(III) i a proves intradèrmiques (I).
6144
HX) A la Pregunta RGE núm. 4825/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a proves intradèrmiques
(II).
6144
HY) A la Pregunta RGE núm. 4826/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a radiografies tòrax
realitzades (I).
6144
HZ) A la Pregunta RGE núm. 4827/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a radiografies tòrax
realitzades(II).
6144
IA) A la Pregunta RGE núm. 4828/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a radiografies tòrax
realitzades(III).
6145

(I).

IB) A la Pregunta RGE núm. 4829/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a persones diagnosticades
6145

IC) A la Pregunta RGE núm. 4830/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a persones diagnosticades
(II).
6145
ID) A la Pregunta RGE núm. 4831/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a persones que han rebut
tractament (I).
6145
IE) A la Pregunta RGE núm. 4832/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a persones que han rebut
tractament (II).
6145
IF) A la Pregunta RGE núm. 5019/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr. Conseller
de Turisme i Esports durant el 2012.
6145
IG) A la Pregunta RGE núm. 5034/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr. Conseller
de Turisme i Esports durant el 2013.
6145
IH) A la Pregunta RGE núm. 5040/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a agenda dels viatges
del Sr. Conseller de Turisme i Esports durant el 2012.
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II) A la Pregunta RGE núm. 5041/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a agenda dels viatges del
Sr. Conseller de Turisme i Esports durant el 2013.
6146
IJ) A la pregunta RGE núm. 5050/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a accés a un sistema públic
de protecció sanitària.
6146
IK) A la pregunta RGE núm. 5048/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcionaris interins
per baixes IT (I).
6146
IL) A la pregunta RGE núm. 5105/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dependència abril
2013.
6146
IM) A la Pregunta RGE núm. 5384/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a entrevistes a IB3 TV.
6147
IN) A la Pregunta RGE núm. 5385/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a entrevistes a IB3 Ràdio.
6147
IO) A la Pregunta RGE núm. 5393/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dissolució agència
de cooperació.
6147
IP) A les Preguntes RGE núm. 5553/13 a 5556/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a acords amb
l'ATB en modalitat co-branding (II) i a foment dels productes turístics (I i III).
6147
IQ) A la pregunta RGE núm. 5683/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a prestació servei
teleassistència.
6147
IR) A la pregunta RGE núm. 5691/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a usuaris del servei
d'atenció a menors.
6148
IS) A la pregunta RGE núm. 5692/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a usuaris del servei
d'acolliment residencial de menors.
6148
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de juny de 2013, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 5849/13, relativa a
banderes blaves a les platges de les Illes Balears, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2473/13, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en
sessió de dia 9 de juliol de 2013, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei indicat, publicat al BOPIB núm.
91, de 22 de març de 2013.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els ajuntaments de les Illes Balears que facin tot el
possible per recuperar les banderes blaves perdudes aquest any
2013 i complir amb els requisits establerts per tal de poder
tornar a ser mereixedors d'aquest distintiu de qualitat, i
coordinar accions per tal de poder complir amb els requisits de
la Fundación Europea de Educación Ambiental i Consumo.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

A la seu del Parlament, 2 de juliol de 2013.
El secretari en funcions de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

A la Pregunta RGE núm. 4213/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a residència
per a majors Sant Jordi (I). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de
2012).
Quan té previst que entri en funcionament la residència per
a majors de Sant Jordi de Ses Salines?

2.3. TEXTOS REBUTJATS

Una vegada que el centre rebi l'autorització es firmarà el
conveni.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de juny de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 5545/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a indústria audiovisual i promoció turística (BOPIB
núm. 101, de 31 de maig de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 6736/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a servei de seguiment
de notícies del Govern. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de
2012).
És per al govern de les Illes Balears una prioritat, en
l'actual context de crisi econòmica, la contractació d'un servei
de seguiment de notícies del Govern (captació, generació,
difusió, emmagatzemament i consulta de notícies)?
El servei de seguiment de notícies es fa necessari per poder
dur a terme unes polítiques properes i actuals i poder tenir
coneixement del que ha succeït en temps real.
Palma, 20 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació

C)

F)

A la Pregunta RGE núm. 7627/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a recepció d'un nou
canal. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 7729/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a ajuda per
tenir cura d'un familiar dependent (II). (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).

Pensa el Govern de les Illes Balears, d'acord amb el
conveni de reciprocitat d'IB3 i TV3 amb la Generalitat de
Catalunya, gestionar la recepció d'un nou canal de substitució
de 3xL, que des de dia 1 d'octubre ha deixat d'emetre?

De les persones que reben ajuda de la Llei de dependència
per tenir cura d'un familiar, quantes són dones?
En la nòmina d'octubre, 4.342 persones són dones.

Segons distintes conversacions mantingudes amb
responsables de TV3, gestor dels canals que s'emeten a través
del segon canal múltiplex autonòmic, no tenim constància que
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals tengui intenció
d'incloure un nou canal després de la fusió en un sol canal de
Super 3/3xL i Canal 33.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
G)

Palma, 20 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 7719/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a personal
acomiadat (III). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
Quines indemnitzacions s'han pagat a cada treballador
acomiadat del sector públic (incloent-hi empreses públiques,
fundacions i consorcis) des del dia 1 de juliol del 2011?
La reestructuració dels recursos humans dels ens del sector
públic instrumental s'ha duit a terme, si és el cas, per cadascun
d'aquells i per tant aquesta informació s'hauria de demanar a
aquells.
Palma, 28 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 7730/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a noves
valoracions d'estat de dependència (I). (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).
Quantes persones valorades han solAlicitat una nova
valoració del seu estat de dependència des de gener 2011 a
desembre de 2011 i des de gener 2012 a octubre 2012?
Des del gener de 2011 fins al desembre del 2011, 1.467
valoracions i des del gener 2012 fins a l'octubre de 2012, 1.010
valoracions.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 7736/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a número de
llits buits en residències. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).
Quin és el nombre de llits buits en les residències de gestió
concertada i gestió privada?

E)
A la Pregunta RGE núm. 7728/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a ajuda per
tenir cura d'un familiar dependent (I). (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).

No hi ha llits buits en les residències de gestió concertada i
aquesta direcció no gestiona les places privades.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Quantes persones rebien l'ajuda econòmica per tenir cura
d'un familiar dependent al gener de 2011 i al gener de 2012?
Ordre de Publicació
Al gener de 2011, 6.936 persones i al gener de 2012, 7.220
persones.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

I)
A la Pregunta RGE núm. 7740/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a renda
mínima (I). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
Quin és el pressupost executat fins a data d'avui de la renda
mínima?
S'informa que s'ha executat la totalitat del pressupost de
2012.

6100

BOPIB núm. 108 - 19 de juliol de 2013

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 7741/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a renda
mínima (II). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

- Convocatòria de subvencions per fomentar la producció,
distribució i promoció de la indústria cinematogràfica i
audiovisual de les Illes Balears.
- Conveni amb el Círculo de Bellas Artes de Madrid per
realitzar activitats de Balears al seu espai.
- Conveni amb publicacions Abadia de Monserrat i la UIB
per a la publicació de la colAlecció Marià Aguiló i Biblioteca
Miquel del Sants Oliver.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Quin és el nombre total de solAlicitants de la renda mínima
enguany i el número total de persones que han obtingut la
RMI?

Ordre de Publicació
D'acord amb les memòries de la RMI 2012 presentades pels
consells insulars el número de solAlicitants i de perceptors és:
- nombre total de solAlicitants: 1.107 persones
- nombre total de perceptors: 2.182 persones.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 7818/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a pujada de l'IVA.
(BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

L)
A la Pregunta RGE núm. 7992/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a relació de
tots els gerents. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
Quina és la relació de tots els gerents de les empreses
públiques del Govern de les Illes Balears, amb el nom complet,
càrrec i adscripció dins l'organització actual de conselleries?
S'annexa llistat de gerents dels ens adscrits a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, la Conselleria d'Administracions
Públiques, Vicepresidència, la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats, la Conselleria de Presidència i la Conselleria de
Turisme i Esports.

Quines mesures s'han pres per tal de minimitzar l'impacte
de la pujada de l'IVA sobre activitats culturals?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, a través
de la Direcció General de Cultura i Joventut i l'Institut d'Estudis
Baleàrics, ha convocat línies de subvencions i ajudes, així com
també ha firmat convenis i protocols de colAlaboració dins
l'àmbit de la cultura per intentar minimitzar l'impacte de la
pujada de l'IVA sobre activitats culturals.
A continuació enumerem les següents:
- Convocatòria de subvencions per donar suport a
l'organització de fires i festivals de música, arts escèniques, arts
visuals, audiovisual i literatura que es realitzin a les Illes
Balears durant l'any 2013.
- Convocatòria de subvencions per donar suport a tot tipus
de projectes culturals en l'àmbit de la literatura, el còmic i el
pensament per a l'any 2013.
- Convocatòria de subvencions per donar suport a la
traducció, adaptació, localització i incrustació de subtítols de
llargmetratges, curtmetratges i documentals en qualsevol
format, originals en llengua catalana, castellana o bilingües
(català/castellà i un altre idioma) produïts a les Illes Balears
durant l'any 2013.
- Convocatòria de subvencions per donar suport a activitats
de promoció i projecció exterior de la cultura per a l'any 2013.
- Protocol general de colAlaboració entre la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes
Balears i la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca per
establir vies de comunicació i relació entre el sector turístic, el
cultural i l'educatiu de la nostra comunitat.
- Conveni de colAlaboració entre la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats de les Illes Balears i la Fundació Balearia
per al suport a les accions d'intercanvi cultural entre les Illes
Balears i entre les Illes Balears i la península.

Palma, 21 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
El llistat adjunt a la resposta queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 10903/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Multimèdia de les Illes Balears, SA. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de Multimèdia de les Illes Balears, SA en
el marc del Pla financer de reequilibri.
No s'ha produït cap compravenda, subhasta o alienació de
béns immobles per part de Multimèdia ni dins ni fora del marc
del Pla financer de reequilibri, ni tampoc dins la present
legislatura.
Palma, 25 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 10911/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Servei de Salut de les Illes Balears. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
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Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part del Servei de Salut de les Illes Balears en
el marc del Pla financer de reequilibri.
El Servei de Salut de les Illes Balears no té previst cap
alienació en el marc del Pla financer de reequilibri. .
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 501/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a baixador Crist
Rei d'Inca. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).
S'ha transmès a l'Ajuntament, des de la conselleria o des
d'SFM, que d'ençà que es va tancar el baixador de Crist Rei a
l'estació d'Inca la recaptació ha pujat entre 2.000 i 2.500 euros
diaris i, cas afirmatiu, qui va proporcionar aquesta dada i
d'acord amb quin estudi?
La recaptació diària ha pujat fins a les quantitats indicades.
Aquesta data l'ha proporcionada el gerent d'SFM d'acord amb
la realitat de la recaptació diària.
Palma, 27 de maig de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 557/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a pla
integral de suport a la família. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer
de 2013).
Quina és la dotació prevista en els Pressuposts Generals de
l'Estat per al 2013 per al nou pla integral de suport a la
família?
Per a més informació sobre els Pressuposts Generals de
l'Estat pot consultar la pàgina web
http/www.sepg.pap,minhp.gob.es/sitios/sepg/esES/Presupuestos/pge2013/Paginas/PGE2013.aspx
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 558/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a polítiques
de benestar social. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).
Quin nombre de reunions s'han mantingut durant aquesta
legislatura per coordinar les polítiques de benestar social?

Ordre de Publicació
P)

Totes les necessàries.

A la Pregunta RGE núm. 552/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán , relativa a punt
d'informació familiar. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Amb quins recursos s'implantarà el Punt d'Informació
Familiar?
Amb els recursos materials i personals amb què ja compta
la direcció general.
Palma, 28 de maig de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Hernández i Herranz.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 555/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a dones
cuidadores que han de sortir del sistema de la Seguretat
Social. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).
Quin és el nombre exacte de dones cuidadores de persones
amb dependència de les Illes Balears que han sortit del sistema
de la Seguretat Social pel fet que l'Estat ha deixat de pagar la
seva quota?
No es disposa d'aquesta informació, ja que correspon a la
Tresoreria de la Seguretat Social.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 563/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a programa
d'atenció a la infància i a les famílies. (BOPIB núm. 85, de 8
de febrer de 2013).
Quina quantitat rebrà la nostra comunitat per al Programa
d'atenció a la infància i a les famílies dels pressuposts generals
estatals 2013?
Per a més informació sobre els Pressuposts Generals de
l'Estat pot consultar la pàgina web
h t t p / w w w . s e p g . p a p . mi n h a p . g o b . e s / s i t i o s / s e p g / e s ES/Presupuestos/pge2013/Paginas/PGE2013.aspx
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Palma, 18 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

U)
A la Pregunta RGE núm. 621/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a viatge al Marroc
(III). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

Ordre de Publicació
Quines visites i reunions s'han fet en el viatge del Govern
de les Illes Balears al Marroc?
- Reunió dels empresaris de les Balears amb la consellera
econòmica i comercial de l'ambaixada d'Espanya al Marroc.
- Visita al Mausoleu de Mohamed V.
- Reunió amb el ministre d'Habitatge, Urbanisme i Política
de la ciutat.
- Reunió amb el ministre d'Energia, Mines, Aigua i Medi
Ambient.
- Reunió amb el secretari general d'Economia i Finances.
- Reunió amb el ministre d'Equipaments i Transport.
- Reunió amb el president del Govern del Marroc.
- Recepció amb el cònsol general d'Espanya a Casablanca.
- Reunió amb el membre de la Confederació General
d'Empresaris marroquins.
Palma, 18 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Y)
A la Pregunta RGE núm. 654/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a reunió amb
l'APIMA del Conservatori de Música de Menorca. (BOPIB
núm. 85, de 8 de febrer de 2013).
Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, quines són
les raons per les quals la Direcció General de Planificació i
Centres no s'ha reunit amb l'APIMA del Conservatori de
Música de Menorca per parlar de la seguretat de les
instalAlacions després de les reiterades peticions d'aquesta
entitat?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats està fent
un estudi en referència al tema, per la qual cosa ha enviat els
seus tècnics a fer un estudi de deficiències i competències, així
com de propietat de l'edifici, de la mateixa manera que s'han
comunicat en tot moment al director del centre les actuacions
realitzades per aquesta conselleria perquè les transmeti a
l'APIMA.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 622/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a viatge al Marroc
(IV). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

Z)

Quines implicacions sobre l'economia balear es volen
aconseguir amb el viatge del Govern de les Illes Balears al
Marroc?

A la Pregunta RGE núm. 655/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a targetes
sanitàries individuals (I). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).

Fomentar per part de l'executiu la internacionalització de
l'economia i donar suport a les empreses de Balears en la seva
acció exterior.
Es tracta d'una aposta clara del Govern per donar suport al
teixit empresarial de la nostra comunitat autònoma per cercar
noves vies de comerç i perquè es puguin obrir a l'exterior.
Palma, 18 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 623/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a viatge al Marroc
(V). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).
Com es pretén activar el turisme a Balears amb el viatge
del Govern de les Illes Balears al Marroc tenint en compte que
El Marroc és un país competidor?
L'objectiu del viatge del Govern de les Illes Balears al
Marroc no era activar el turisme a Balears, el que es pretén amb
el viatge del Govern de les Illes Balears al Marroc és fomentar
la internacionalització de l'economia i obrir nous mercats al
teixit empresarial de Balears.

Ordre de Publicació

Quantes targetes sanitàries individuals hi havia a
Mallorca, a data de 31 de desembre, des de l' any 2006 a l'any
2012, desglossat per anys?
Any 2006: 792.108 targetes sanitàries individuals.
Any 2007: 808.969 targetes sanitàries individuals.
Any 2008: 772.782 targetes sanitàries individuals.
Any 2009: 795.624 targetes sanitàries individuals.
Any 2010: 796.200 targetes sanitàries individuals.
Any 2011: 800.226 targetes sanitàries individuals.
Any 2012: 791.929 targetes sanitàries individuals.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 657/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a targetes
sanitàries individuals (III). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).
Quantes targetes sanitàries individuals hi havia a Eivissa,
a data de 31 de desembre, des de l' any 2006 a l'any 2012,
desglossat per anys?
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Any 2006: 120.803 targetes sanitàries individuals.
Any 2007: 124.218 targetes sanitàries individuals.
Any 2008: 115.640 targetes sanitàries individuals.
Any 2009: 119.065 targetes sanitàries individuals.
Any 2010: 117.531 targetes sanitàries individuals.
Any 2011: 120.092 targetes sanitàries individuals.
Any 2012: 119.510 targetes sanitàries individuals.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 658/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a targetes
sanitàries individuals (IV). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).
Quantes targetes sanitàries individuals hi havia a
Formentera, a data de 31 de desembre, des de l' any 2006 a
l'any 2012, desglossat per anys?
Any 2006: 6.690 targetes sanitàries individuals.
Any 2007: 7.246 targetes sanitàries individuals.
Any 2008: 6.922 targetes sanitàries individuals.
Any 2009: 7.445 targetes sanitàries individuals.
Any 2010: 7.553 targetes sanitàries individuals.
Any 2011: 7.855 targetes sanitàries individuals.
Any 2012: 7.991 targetes sanitàries individuals.
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Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 813/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a condemnats
per delictes relacionats amb la violència de gènere. (BOPIB
núm. 86,de 15 de febrer de 2013).
Coneix el Govern de les Illes Balears el número de
condemnats per delictes relacionats amb la violència de gènere
que s'han beneficiat de la substitució de la pena per treballs en
benefici de la comunitat a les Illes Balears els anys 2010, 2011
i 2012?
L'Institut Balear de la Dona no disposa d'aquesta informació.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 879/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (I). (BOPIB
núm. 87, de 22 de febrer de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals i per mes, des de dia 1 de novembre de
2012 i dia 31 de gener de 2013?
nov12

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 660/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a acabament
d'infraestructures escolars. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).
Quina és la data prevista d'acabament i de posada en
funcionament de les següents infraestructures escolars a l'illa
d'Eivissa?, ampliació del CEIP Santa Gertrudis, IES Santa
Eulària fase 1, IES Santa Eulària fase 2, CEIP Sa Joveria i
CEIP Sa Bodega?
Si es compleixen els terminis prevists:
- Ampliació del CEIP Santa Gertrudis: curs 2014-2015,
- IES Santa Eulària fase 1: curs 2014-2015,
- IES Santa Eulària fase 2: pendent de projecte,
- CEIP Sa Joveria: curs 2014-2015,
-CEIP Sa Bodega: curs 2013-2014.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

des12

gen13

Total

Total IVE Hospitals Públics Illes
Balears

129

104

143

376

Total IVE Hospital Son Espases

33

23

35

91

Total IVE Hospital Son Llàtzer

32

21

37

90

Total IVE Hospital Manacor

15

22

21

58

Total IVE Hospital Comarcal Inca

12

8

11

31

Total IVE Hospital General Mateu
Orfila

6

5

8

19

Total IVE Hospital Can Misses

30

23

31

84

Total IVE Hospital Formentera

1

2

0

3

* Inclou dades Hospital Verge de la Salut

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 880/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (II). (BOPIB
núm. 87, de 22 de febrer de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals i per mes, des de dia 1 de
novembre de 2012 i dia 31 de gener de 2013?
nov1
2
Total IVE Hospitals Públics Illes
Balears

127

des12

104

gen1
3
142

Total

373
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Total IVE Hospital Son Espases

32

23

35

90

Total IVE Hospital Son Llàtzer

32

21

37

90

Total IVE Hospital Manacor

15

22

21

58

Total IVE Hospital Comarcal Inca

12

8

11

31

Total IVE Hospital General Mateu
Orfila

5

5

7

17

Total IVE Hospital Can Misses

30

23

31

84

Total IVE Hospital Formentera

1

2

0

3

* Inclou dades Hospital Verge de la Salut

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs
quirúrgiques s'han realitzat als hospitals públics de la nostra
comunitat autònoma, desglossat per hospitals i per mes, des de
dia 1 de novembre de 2012 i dia 31 de gener de 2013?
des12

gen13

Acumul

Total IVE Hospitals Públics Illes
Balears

2

0

1

3

Total IVE Hospital Son Espases

1

0

0

1

Total IVE Hospital Son Llàtzer

0

0

0

0

Total IVE Hospital Manacor

0

0

0

0

Total IVE Hospital Comarcal Inca

0

0

0

0

Total IVE Hospital General Mateu
Orfila

1

0

1

2

Total IVE Hospital Can Misses

0

0

0

0

Total IVE Hospital Formentera

0

0

0

0

* Inclou dades Hospital Verge de la Salut

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 882/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (III). (BOPIB
núm. 87, de 22 de febrer de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de Lluc, desglossat per mes, des de
dia 1 de novembre de 2012 i dia 31 de gener de 2013?
Interrupcions voluntàries de l'embaràs:
Novembre 2012:
31
Desembre 2012:
22
Gener 2013:
31
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

A la Pregunta RGE núm. 884/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (VI). (BOPIB
núm. 87, de 22 de febrer de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que hagin de ser abonades per l'Ibsalut,
desglossat per clínica privada i per mes, des de dia 1 de
novembre de 2012 i dia 31 de gener de 2013?
IVE facturades:

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 881/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (III). (BOPIB
núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

nov12

Ordre de Publicació
AI)

Centro Médico Aragón, SA:
Novembre 2012:
8
Desembre 2012:
8
Gener 2013:
13
Est. Medi. Esp. Concep y Est. SA:
Novembre 2012:
10
Desembre 2012:
9
Gener 2013:
12
Total:
Novembre 2012:18
Desembre 2012:
17
Gener 2013:
25
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 885/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (VII). (BOPIB
núm. 87,de 22 de febrer de 2013).
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ib-salut
per a la realització d'interrupcions voluntàries de l'embaràs
que s'han realitzat a les clíniques privades autoritzades a la
nostra comunitat autònoma, desglossat per clínica privada i
per mes des de dia 1 de novembre de 2012 a dia 31 de gener de
2013?
Centre

Novembre 2012
(euros)

Centro Médico
Aragón, S.A.

Desembre 2012
(euros)

Gener 2013
(euros)

2.820

2.720

4.420

E.M.E.C.E.

3.400

3.060

4.080

Total

6.220

5.780

8.500

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 931/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que
han rebut els centres gestionats per la Fundació del Museu i
Centre Cultural de Formentera. (BOPIB núm. 87,de 22de
febrer de 2013).
Per tal de conèixer l'incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants de visitants han rebut els centres gestionats per la
Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera durant
l'any 2012?
D'acord amb els estatuts de la Fundació del Museu i Centre
Cultural de Formentera, amb la denominació Fundació del
Museu i Centre Cultural de Formentera es constitueix una
organització de naturalesa fundacional sense ànim de lucre.
La fundació persegueix fins d'interès social i cultural i en
particular té per objecte principal la creació, gestió, conservació
i promoció del museu i centre cultural de Formentera.
A data d'avui no s'ha creat ni construït el mencionat museu
ni el centre cultural de Formentera.
En resposta a la pregunta formulada en relació amb el
nombre de visitants que han rebut els centres gestionats per la
Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera durant
l'any 2012 hem de dir que és de zero visites, no existeixen
l'esmentat museu ni el centre cultural.
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quants de visitants ha rebut el Museu des Puig des Molins
durant l'any 2012?
Entre el 14 de desembre de 102 en què el museu va quedar
obert al públic després de la inauguració el dia anterior fins al
31 de desembre el número de visitants ha estat de 657.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 938/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que
ha rebut el jaciment arqueològic de Pollentia. (BOPIB núm.
87, de 22 de febrer de 2013).
Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants de visitants ha rebut el jaciment arqueològic de
Pollentia durant l'any 2012?
El total de visites rebudes pel Museu Arqueològic de
Pollentia i jaciment arqueològic durant l'any 2012 ha estat de
16.243.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 936/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que
ha rebut el Museu de Mallorca. (BOPIB núm. 87, de 22 de
febrer de 2013).
Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants de visitants ha rebut el Museu de Mallorca l'any 2012?
El nombre de visitants rebuts pel Museu de Mallorca durant
l'any 2012 foren els següents:
- Seu provisional de Palma, Centre de Cultura de Sa Nostra,
amb una exposició permanent inaugurada dia 10 de maig: 4.466.
- Secció etnològica, a Muro: 1.744.
- Secció monogràfica de la ciutat romana de Pollentia,
Alcúdia: 16.243.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 937/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que
ha rebut el Museu des Puig des Molins. (BOPIB núm. 87, de 22
de febrer de 2013).
Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 939/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a actuacions
orquestra simfònica. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de
2013).
Quin és el programa d'actuacions de l'Orquestra Simfònica
de les Illes Balears a cadascuna de les illes per a l'any 2013?

Encara que actualment el programa d'actuacions per a la
temporada 2013-2014 es troba en període de definició i disseny
s'està treballant a acostar l'Orquestra Simfònica de les Illes
Balears, així com altres ofertes del Consorci per a la Musica de
les Illes Balears, a totes i cadascuna de les nostres illes per tal de
consolidar la presència d'un producte artístic i cultural de primer
nivell de les Illes Balears.
Durant els pròxims mesos es presentarà la programació
2013-2014.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 940/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa director de
l'orquestra simfònica. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de
2013).

la nostra llengua i la nostra cultura i donar-li així un caire
d'internacionalització.

Quins són els motius que han portat a rellevar Salvador
Brotons del seu càrrec de director de l'Orquestra Simfònica de
les Illes Balears?

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 1014/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a 50è
aniversari de la mort d'Antoni Torrandell. (BOPIB núm. 87, de
22 de febrer de 2013).

El Sr. Brotons en aquesta darrera etapa al front de
l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears ha ostentat el càrrec
de director titular des de l'any 1989.
La situació actual ha donat peu a un canvi estratègic envers
al projecte artístic del Consorci per a la música de les Illes
Balears que ha fet necessària la cerca d'un perfil adaptat a
l'esmentat projecte, tant per la seva vessant artística com pel
compromís de treball habitual i periòdic amb l'equip musical i
tècnic.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 982/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a preservació i promoció
de l'ús de la llengua pròpia. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer
de 2013).
L'Estatut d'Autonomia diu que les administracions han de
preservar i promoure l'ús de la llengua pròpia de les Illes
Balears, quines actuacions ha dut a terme el Govern per fer
efectiu aquest mandat?
Des de l'Institut d'Estudis Baleàrics es desenvolupen
diversos programes per preservar i promoure l'ús de la llengua
pròpia de les Illes Balears.
- Es promou la formació mitjançant l'oferta de cursos de
llengua catalana a tots els nivells per a gent adulta.
- Es fan dues convocatòries d'exàmens per obtenir els
certificats de coneixements de català de tots els nivells i es
realitzen a diverses localitats de les illes.
- Es mantenen els centres d'autoaprenentatge de la llengua
catalana a Palma, a la UIB, a Inca, a Ciutadella i a Eivissa
perquè els ciutadans que ho desitgin hi puguin anar a formar-se
amb l'ajuda d'un assessor lingüístic a cada centre.
- Es desenvolupen campanyes per al foment de la lectura
entre escolars mitjançant l'oferiment de material didàctic en
préstec a tots els centres educatius de les Illes, tant públics com
concertats o privats.
- Es preparen noves adicions de materials específics sobre
la vida i l'obra d'escriptors de les Illes Balears per a l'alumnat
d'ensenyament secundari.
- Es publica un llibre que recull les formes normatives del
parlar de les Illes Balears amb els objectius de donar a conèixer
al públic en general les característiques principals del català de
les Balears i perquè serveixi de guia a les editorials que vulguin
publicar llibres adaptats a la realitat lingüística i cultural de la
nostra comunitat.
- S'ofereixen línies d'ajuts dirigides a l'edició de llibres, al
teatre, a la participació en fires i festivals, al subtitulat, etc.,
mitjançant subvencions per dur a terme la projecció exterior de

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Enguany es compleix el cinquantè aniversari de la mort del
músic Antoni Torrandell, quins actes té prevists la conselleria
en motiu de l'efemèride, i, en concret, preveu algun concert de
l'Orquestra Simfònica ala ciutat d'Inca?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats té previst
un concert de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat
de Palma" on s'interpretarà Valldemuza del músic Antoni
Torrandell en motiu del cinquantè aniversari de la seva mort.
L'obra serà interpretada el divendres 3 de maig de 2013.
Concert 11a temporada 2012-2013
Divendres 3 de maig de 2013
Programa:
A. Torrandell: Valldemuza
R. Schumman, concierto para piano i orquesta
Lv. Beethoven: Simfònia núm. 6 Pastoral
Oscar Caravaca: piano
Luís Remartínez; director
Localització: Teatre Principal de Palma, carrer Riera, 2,
07003.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 1018/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a factures
corresponents a receptes de pensionistes. (BOPIB núm. 87, de
22 de febrer de 2013).
A la Comissió de Salut, el passat dia 6 de gener, el
conseller de Salut va donar dades sobre el nombre de receptes
que s'havien gestionat des de la farmàcia propietat del Sr. José
Ramón Bauzá, del municipi de Marratxí. De les receptes
facturades, quin nombre es correspon a receptes de
pensionistes? Se solAlicita aquesta pregunta dels següents anys,
des de l'any 2005 fins el 2012.
Dades de receptes de pensionistes facturades al Servei de
Salut de l'oficina de farmàcia 1837, de la qual és titular i
propietari el Sr. José Ramón Bauzá:
- Any 2005:
19.472 receptes pensionistes.
- Any 2006:
22.099 receptes pensionistes.
- Any 2007:
27.313 receptes pensionistes.
- Any 2008:
27.833 receptes pensionistes.
- Any 2009:
28.688 receptes pensionistes.
- Any 2010:
35.080 receptes pensionistes.
- Any 2011:
37.074 receptes pensionistes.
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- Any 2012:

32.706 receptes pensionistes.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 1019/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Josefina Santiago i Rodríguez, relativa a total
facturació de les farmàcies de Mallorca a l'Ib-salut. (BOPIB
núm. 87, de 22 de febrer de 2013).
Quin va ser el total de facturació de l'Ib-salut a les
farmàcies de Mallorca els anys 2009, 2010, 2011 i 2012? Se
solAlicita detalls per any.
El total facturat a l'Ib-salut pe les farmàcies de Mallorca va
ser:
- 2009: 185.615.330,17 euros.
- 2010: 185.398.640,57 euros.
- 2011: 174.330.172,64 euros.
- 2012: 154.390.840,87 euros.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 1020/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Josefina Santiago i Rodríguez, relativa a total
de farmàcies de Mallorca que facturen a l'Ib-salut. (BOPIB
núm. 87, de 22 de febrer de 2013).
Quin és el nombre de farmàcies que varen facturar a l'Ibsalut els anys 2009, 2010, 2011 i 2012? Se solAlicita detalls per
any.
El nombre de titulars de farmàcia que varen facturar en
algun mes de l'any a l'Ib-salut és:
- 2009: 347 farmàcies.
- 2010: 336 farmàcies.
- 2011: 340 farmàcies.
- 2012: 357 farmàcies.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 1021/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a visita del
coordinador municipal de salut a Eivissa. (BOPIB núm. 87, de
22 de febrer de 2013).
El passat dia 5 de febrer, durant la intervenció en el debat
de la moció sobre salut que es va produir en el Parlament, la
Sra. Palau, parlamentaria del Grup Popular, va dir
textualment, "Li puc assegurar que aquest coordinador
municipal que tant li preocupa s'ha passejat diversos dies per
l'illa d'Eivissa, s'ha entrevistat amb tots els responsables de
sanitat de tots els municipis, s'ha fet feina i s'han aconseguit
coses. No sé a les altres illes, a l'illa d'Eivissa li puc assegurar
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que sí perquè jo mateixa l'he acompanyat i n'he vist els
resultats, n'he vist els resultats". Davant aquestes paraules
demanam: A quins municipis el coordinador municipal de salut
va anar acompanyat de la Sra. Palau, parlamentaria del Partit
Popular? Es demana el nom del municipi i data i motiu de la
visita. Qui va convidar a la Sra. Palau, parlamentaria del
Partit Popular, a les visites que el coordinador municipal va
realitzar amb els responsables de sanitat a l'illa d'Eivissa?
Amb quins responsables de sanitat es va reunir el coordinador
municipal de salut, acompanyat de la Sra. Palau,
parlamentaria del Partit Popular? Es demana nom del
responsable i càrrec que ocupa. Quantes reunions varen
plegats el coordinador municipal de salut i la Sra. Palau,
parlamentaria del Partit Popular? Quines persones estaven
presents a les reunions, a més del coordinador municipal de
salut, quan va anar acompanyat de la Sra. Palau ,
parlamentaria del Partit Popular? A quins resultats es refereix
la Sra. Palau quan diu que ella ho ha observat arran de les
seves visites amb el coordinador municipal de salut?
1. Sant Joan de Labritja, Santa Eulàlia del Riu i Sant Antoni de
Portmany. 12 de març de 2012. Motiu: conèixer l'opinió del
responsables municipals sobre l'atenció sanitària rebuda als seus
municipis, per ordre de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social.
2. La varen convidar els responsables municipals.
3. Com a cloenda de la jornada vàrem tenir una reunió amb el
gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, Ignasi Casas,
i amb el coordinador assistencial, José González, per explicar
les diferents reunions.
4. Una a cada municipi. Hi varen ser presents els responsables
dels ajuntaments respectius.
5. L'actuació principal va ser dotar el municipi de Sant Joan de
Labritja d'una nova base d'ambulància. També es va dotar d'una
ambulància de suport vital bàsic seguint els criteris de la
Gerència del 061, ja que va considerar oportú un reforç d'estiu
amb cobertura de les 10.00 a les 18.00h entre l'1 de juny i el 30
de setembre. Una vegada coneguda la reivindicació dels
responsables municipals, el coordinador municipal es va posar
en contacte amb l'equip directiu del 061 per revalorar la situació
d'aquest municipi. La Gerència del 061, seguint criteris
assistencials i de probabilitat, compartia la petició. Ens vàrem
posar en contracte amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja i
amb la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa una vegada que
tots els implicats varen determinar i acceptar les actuacions que
s'havien de dur a terme conjuntament i varen decidir colAlaborar
en aquesta acció, que milloraria el temps de resposta davant
d'una urgència extrahospitalària en l'Àrea de Salut d'Eivissa. Es
va decidir que, per motius de més eficàcia i eficiència, se
centralitzarien les actuacions des de la Gerència d'Eivissa, amb
la qual va colAlaborar l'ajuntament. D'altra banda, es va millorar
una part de les instalAlacions de la UBS de Sant Joan de Labritja
amb mobiliari provinent de l'Hospital Can Misses.
L'Ajuntament de Santa Eulària no va presentar
reivindicacions de caràcter assistencial i únicament vàrem haver
de resoldre dubtes de caràcter tècnic.
A Sant Antoni de Portmany tractàrem, entre d'altres, temes
de millores a l'aparcament del centre de salut, que es varen
solucionar amb la coordinació de l'ajuntament i l'atenció
primària.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 1132/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a CP de Son
Macià (I). (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).
Quin és el cronograma previst de l'ampliació o reforma del
CP de Son Macià.
De moment s'ha redactat un avantprojecte i els tècnics de
l'IBISEC, juntament amb els tècnics municipals, treballen per
resoldre una qüestió urbanística referent al solar. Després de
resoldre aquesta qüestió podran fer un cronograma precís.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch Sans.

Ordre de Publicació
AY)
A les Preguntes RGE núm. 1154/13 i 1155/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
experiència del Sr. Víctor Ribot en gestió hospitalària i en
gestió de serveis assistencials sanitaris. (BOPIB núm. 88, de
28 de febrer de 2013).
Quina experiència professional en gestió hospitalària i en
serveis assistencials té el Sr. Víctor Ribot nomenat gerent de
l'Hospital Universitari Son Espases?
Víctor Ribot, nomenat nou gerent de l'Hospital Universitari
Son Espases. El conseller de Salut, Família i Benestar Social,
Martí Sansaloni, ha nomenat Víctor Ribot nou gerent de
l'Hospital Universitari Son Espases. Nascut a Palma l'any 1976,
Ribot és llicenciat en farmàcia per la Universitat de València i
ha completat la seva formació amb un màster internacional de
direcció i gestió de serveis de salut per l'Institut Europeu de
Salut i Benestar Social i un màster en atenció farmacèutica per
la Universitat de València. Ha cursat diversos postgraus: un
com a especialista d'ortopèdia per la Universitat de València i
un altre com a expert en gestió d'hospitals per l'Institut Europeu
de Salut i Benestar Social.
Ribot treballava en una oficina de farmàcia des de gener de
2001. A més, és membre del Consell d'Administració de la
Cooperativa d'Apotecaris des de juny de 2009.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 1164/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a retribució
econòmica de la senyora Gual com adjunta comunicació de la
Conselleria de Salut. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de
2013).
Quina retribució econòmica va rebre la senyora Francisca
Gual Ribot en el lloc de feina d'adjunta de comunicació de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social des de dia 20
de desembre de 2012 a dia 1 de gener de 2013 que és cessada?

El lloc de feina d'adjunta de comunicació de la Conselleria
de Salut, Família i Benestar Social té una retribució actual de
35.164euros bruts anuals (acord del Consell de Govern de dia 1
de juliol de 2011, BOIB núm. 101, de 2 de juliol de 2011). La
senyora Gual va percebre la part proporcional a temps que va
ocupar aquest lloc de feina.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BA)
A les Preguntes RGE núm. 1197/13 a 1199/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a nòmina de CAIB-Patrimoni SAU febrer de 2011,
2012 i 2013. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).
Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de
CAIB-Patrimoni SAU, en el mes de febrer de 2011, febrer de
2012 i febrer de 2013 i quina va ser la quantia total de cada
una de les esmentades nòmines en aquell mes?
En el mes de febrer de 2011 constaven a la nòmina de
CAIB-Patrimoni SAU dues persones, el director-gerent, amb
una nòmina de 3.081,71 euros, i l'adjunta a gerència, amb una
nòmina de 1.269,45 euros.
En el mes de febrer de 2012 constaven a la nòmina de
CAIB-Patrimoni SAU dues persones, el director-gerent, amb
una nòmina de 2.653,88 euros, i l'adjunta a gerència, amb una
nòmina de 1.236,41 euros.
En el mes de febrer de 2013 constaven a la nòmina de
CAIB-Patrimoni SAU una persona, la directora-gerent, amb una
nòmina de 2.646,86 euros.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 1200/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
de consorci Eivissa patrimoni de la Humanitat febrer 2011.
(BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).
Quantes persones en total constaven a la nòmina del
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat en el mes de
febrer de 2011 i quina va ser la quantia total de cadascuna de
les esmentades nòmines en aquell mes?
La Conselleria d'Administracions Públiques forma part de
la Junta Rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat
com a representació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, però les nòmines del consorci no 'son de la seva
competència.
Marratxí, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 1212/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
de febrer 2013 de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).
Quantes persones en total constaven a cadascuna de les
nòmines de cadascuna de les entitats del sector públic
vinculades o dependents de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social en el mes de febrer de 2013 i quina va ser la
quantia total de cadascuna de les esmentades nòmines en
aquest mes?
Com a resposta a la pregunta parlamentària RGE núm.
1212/13 del Grup Parlamentari Socialista us tramet, adjunt, la
informació solAlicitada:
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
- Nombre de persones: 19
- Import salaris: 198.337,94 euros
- Import quota patronal: 66.852,43 euros
Fundació d'Investigació Sanitària
- Nombre de persones: 92
- Import salaris: 169.164,57 euros
- Import quota patronal: 57.545,82 euros
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
- Nombre de persones: 127
- Import brut: 271.292,47 euros
- Seguretat Social: 94.577,77 euros
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes Balears
- Nombre total treballadors: 316
- Quantia nòmina de febrer (íntegre): 536.195,40 euros
- Quantia total Seguretat Social: 189.938,60 euros
Consorci de Recursos Sanitaris i Assistencials de les Illes
Balears
- Nombre total de treballadors: 9 (inclòs el gerent)
- Quantia total nòmina de febrer (íntegre): 19.859,95 euros
- Quantia total Seguretat Social: 7.141,01 euros
El conseller de Salut, Família i Benestar Social.
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 1213/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
de febrer 2013 de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).
Quantes persones en total constaven a cadascuna de les
nòmines de cadascuna de les entitats del sector públic
vinculades o dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori en el mes de febrer de 2013 i quina va ser
la quantia total de cadascuna de les esmentades nòmines en
aquest mes?
El resum de persones i nòmines de cadascuna de les entitats
del sector públic vinculades o dependents de la Conselleria
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d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en el mes de febrer de
2013 és el que es detalla a continuació:
Personal laboral

IBANAT
Espais Nat.
Balear

Personal
funcionari

Salari brut febrer
2013

295

462.087,56

93

152.310,16

Espais Nat.
Balear

23

71.469,29

CTM

13

31.099,94

ABAQUA

63

161.124,82

193

751.225,81

SITIBSA

14

32.264,14

IBABSA

30

81.794,18

IBAVI

53

119.077,24

SEMILLA

43

97.508,14

FOGAIBA

92

178.277,91

SFM

FOGAIBA
889

59

146.967,21

82

2.285.206,40

Marratxí, 8 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 1232/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a gestió de
l'escorxador de Palma. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de
2013).
Quina és la quantitat que té previst aportar la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a l'Ajuntament de
Palma per a la gestió de l'escorxador de Palma?
En els pressupostos de la Conselleria d'Agricultura , Medi
Ambient i Territori hi ha dotació pressupostària per transferir
a l'Ajuntament de Palma perquè aquest pugui cobrir part del
dèficit d'explotació de l'escorxador municipal de Palma; si
aquest tingués pèrdues d'explotació la quantitat màxima seria de
fins a 200.000 euros i està consignada a la partida pressupostària
15501 714BOZ 46000.
Cal recordar que el dèficit d'explotació i les subvencions
concedides a l'escorxador de Palma (Carn Illa, SA) durant els
darrers exercicis foren de:
- 2007: 1.051.660 euros
- 2008: 1.111.786 euros
- 2009: 1.161.773 euros
- 2010: 1.161.038 euros
- 2011: 935.935 euros
Palma, 6 de maig de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá Oliver.
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Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 1417/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a funcions
del Sr. Josep Parpal. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).
Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social, quines
són les funcions que desenvolupa el senyor Josep Coll i Parpal
a l'IBD?
El senyor Josep Coll Parpal no desenvolupa cap funció a
l'Institut Balear de la Dona.

Ordre de Publicació
BI)
A les Preguntes RGE núm. 1617/13, 1619/13 a 1622/13 i
1626/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a estudis i treballs contractats per SEMILLA
(I, III a VI i X). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Relació de tots els estudis treballs tècnics contractats
subscrits el mes de gener, març, abril, maig, juny, octubre del
2012 per l'empresa SEMILLA.
No s'ha subscrit cap estudi ni treball dins el període
solAlicitat.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 1418/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a famílies
desnonades. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).
Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social, ens pot
donar més informació sobre com s'articularà la partida
pressupostària de 500.000 euros del Consell de Mallorca
destinada a les famílies desnonades?
Per a aquesta qüestió s'ha de dirigir al Departament de
Benestar Social de l'Àrea d'Inserció Social del Consell de
Mallorca.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BH)
A les Preguntes RGE núm. 1548/13 a 1551/13, 1555/13 a
1557/13 i 1559/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme
Bonet i Bonet, relatives a contractes empresa SEMILLA (II a
V, IX a XI i XIII). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).
Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer,
març, abril, maig, setembre, octubre i novembre de l'any 2012
i el mes de gener de l'any 2013.
No s'ha subscrit cap contracte menor el mes de febrer, març,
abril, maig, setembre, octubre i novembre de l'any 2012 ni el
gener de l'any 2013.
Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, 16 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BJ)
A les Preguntes RGE núm. 1645/13 a 1658/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
factures pagades per FOGAIBA (I a XIV). (BOPIB núm. 90, de
15 de març de 2013).
A causa de l'extensió i les característiques, la resposta
queda dipositada al Registre General de la cambra i es pot
consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
BK)
A les Preguntes RGE núm. 1659/13 a 1661/13 i 1667/13 a
1670/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a factures pagades per SEMILLA (I a III i IX
a XII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes de gener, febrer, març, setembre, octubre,
novembre, desembre de 2012 per l'empresa SEMILLA.
SEMILLA no ha pagat cap factura a treballadors autònoms
dins els mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre,
novembre i desembre de 2012.
Palma, 5 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
BL)
A les Preguntes RGE núm. 1662/13, 1663/13 i 1665/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a factures pagades per SEMILLA (IV, V i VII).
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Relació de totes les factures pagades a treballadors
autònoms el mes d'abril, maig, juliol de 2012 per l'empresa
SEMILLA.
SEMILLA no ha pagat cap factura a treballadors autònoms
dins els mesos d'abril, maig i juliol de 2012.
Palma, 16 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BM)
A les Preguntes RGE núm. 1675/13 a 1677/13, 1679/13,
1681/13 a 1683/13 i 1686/13, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a altes i baixes de
personal de SEMILLA. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).
Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
març, abril, maig, juliol, setembre, octubre, novembre de 2012
i febrer de 2013 de l'empresa SEMILLA.
SEMILLA no ha realitzat cap alta i baixa en els mesos
solAlicitats.
Palma, 16 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BN)
A les Preguntes RGE núm. 1680/13 i 1684/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a altes
i baixes de personal de SEMILLA (VIII i XII). (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).
Relació de totes les altes i baixes de personal del mes
d'agost i del mes de desembre de 2012 de l'empresa SEMILLA.
Personal de baixa el mes d'agost de 2012: Frau Mayol,
Antonio.
Personal de baixa el mes de desembre de 2012: Matosas
Moreno, Asunción.
Palma, 11 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BO)
A les Preguntes RGE núm. 1687/13 a 1700/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a altes
i baixes de personal de FOGAIBA (I a XIV). (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).
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Relació de totes les altes i baixes de personal des del mes
de gener de 2012 fins a febrer de 2013 de l'empresa FOGAIBA.
- Gener 2012: no hi ha cap alta ni baixa de personal.
- Febrer 2012: no hi ha cap alta ni baixa de personal.
- Març 2012: no hi ha cap alta ni baixa de personal.
- Abril 2012: no hi ha cap alta ni baixa de personal.
- Maig 2012: no hi ha cap alta ni baixa de personal.
- Juny 2012: no hi ha cap alta ni baixa de personal.
- Juliol 2012: no hi ha cap alta ni baixa de personal.
- Agost 2012: baixa 28/08/12 Jerònia Cladera Serra i alta
29/08/2012 Luís Clar Barceló (reingrés excedència per serveis
especials).
- Setembre 2012: no hi ha cap alta ni baixa de personal.
- Octubre 2012: no hi ha cap alta ni baixa de personal.
- Novembre 2012: alta Margarita Aguiló Beltrán 4/11/2012
(contracte de relleu).
- Desembre 2012: alta Asunción Matosas Moreno
21/12/2012 (successió d'empreses).
- Gener 2013: no hi ha cap alta ni baixa de personal.
- Febrer 2013: no hi ha cap alta ni baixa de personal.
Palma, 21 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BP)
A les Preguntes RGE núm. de la 1701/13 a 1705/13,
1707/13 a 1711/13, 1713 i 1714/13, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a altes i baixes de
personal d'IBABSA (I a VI, VIII a XI, XIII i XIV). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).
Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener, febrer, març, abril, maig, juny, agost, setembre, octubre
i novembre de 2012 i del mes de gener i febrer de 2013 per
l'empresa IBABSA.
No hi ha hagut ni altes ni baixes de personal durant els
mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny, agost, setembre,
octubre i novembre de 2012 ni en els mesos de gener i febrer de
2013 per l'empresa IBABSA.
Palma, 25 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 1712/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal d'IBABSA (XII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).
Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
desembre de 2012 de l'empresa IBABSA.
Baixes de personal el mes de desembre de 2012:
- Gomila Morlá, Eutiquiano.
- Torrens Escalas, Miquel.
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Palma, 25 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 1781/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (XI). (BOPIB núm. 90, de 15 de
març de 2013).
Relació de contractes menors subscrits el mes de novembre
de 2012 del a Conselleria de Presidència.
Relació de contractes menors subscrits el mes de novembre
de 2012 de la Conselleria de Presidència:
- Manteniment tècnic aplicacions informàtiques "Edictes" i
"BOIB", Conselleria de Presidència.
- V2000-v.pres world travel market 2012.
- Reparació sòl oficina reprografia.
- InstalAlació alarmes a Son Tous.
- Material informàtic per a la conselleria.
Palma, 24 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 1784/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència (XIV). (BOPIB núm. 90, de 15 de
març de 2013).
Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2013 del a Conselleria de Presidència.
Contractes menors subscrits el mes de febrer de 2013:
- Premis Presidència Hipòdrom Manacor i Premis Illes
Balears Son Pardo
- Diada subministrament electricitat i assit. permanent actes,
muntat i desmun.
- Redistribució dels envans de planta 2a i 4a edifici
Conselleria de Presidència
- Traducció anglès pàgina web Any Juníper Serra 201
- Servei ilAluminació Llotja Medalla d'or i premis Ramon
Llull 28/2 diada
- Carpes per a l'execució de les activitats de les cases
regionals diada 2013
- V2000- viatge a ITB Berlin
- Realització medalles i pins Ramon Llull premis Ramon
Llull diada 2013
- Assistència tècnica màquines de reprografia Xerox 4110 i
9201
- Servei seguretat celebració diada 2013.
Palma, 24 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BT)
A les Preguntes RGE núm. 1864/13 a 1867/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
reunions del govern amb els consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 90, de 15 de
març de 2013).
Quantes reunions ha mantingut el Govern amb el Consell
Insular de Mallorca per presentar inversions derivades de la
Disposició Transitòria 9a de l'Estatut d'Autonomia? I amb el
Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d'Eivissa i el
Consell Insular de Formentera?
- El Govern ha mantingut 6 reunions amb el Consell Insular
de Mallorca.
- El Govern ha mantingut 5 reunions amb el Consell Insular
de Menorca.
- El Govern ha mantingut 6 reunions amb el Consell Insular
d'Eivissa.
- El Govern ha mantingut 5 reunions amb el Consell Insular
de Formentera.
Palma, 18 d'abril de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 1876/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a I Fòrum
Seminari de Turisme i Accessibilitat (I). (BOPIB núm. 90, de
15 de març de 2013).
Quin és el programa desenvolupat del I Fòrum Seminari de
Turisme i Accessibilitat organitzat per la Conselleria de
Turisme del Govern de les Illes Balears?
El programa fou el següent:
8.45-9.00
Lloc: Fundació ONCE
Registre d'assistents i lliurament de documentació
9.00-9.30 Inauguració I Fòrum-Seminari de Turisme i
Accessibilitat
Carlos Delgado i Truyols, conseller de Turisme i Esports
Jaime Martínez i Llabrés, director general de Turisme
9.30-11.00 Taula rodona: Experiències en turisme accessible
Modera: Rafael Winckelmann, CEO Fundació Handisport
Mallorca
-Eneko Goiburu Murua, consultor d'accessibilitat
d'ADAPTA, direcció de Turisme del Govern basc
-Juan Novillo, responsable d'accessibilitat AENOR
-Beatriz Rubio del Campo, responsable d'accessibilitat de
Confortel Hoteles
-José Chito, assessor tècnic municipal d'accessibilitat de
l'Ajuntament de Palma de Mallorca
-Ignacio Rodrigo Mateo, regidor de Turisme de
l'Ajuntament d'Eivissa
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11.00-11.15 Coffee Break
11.15-12.45 Què és turisme accessible?
a.- Definició conceptual
b.- ColAlectiu beneficiari
c.- Principis del turisme accessible i hàbits turístics de les
persones amb discapacitat
d.- Raons per escollir o no un establiment de l'oferta turística
e.- Glossari bàsic i principals conceptes de la discapacitat.
12.45-14.00 Atenció al client amb necessitats especials
a.- Les conseqüències de les grans discapacitats en el
desenvolupament de l'activitat turística de les persones
afectades; principals necessitats dels turistes.
b.- Pautes d'atenció al client amb necessitats especials en les
oficines d'informació turística i centres de recepció de visitants.
c.- Activitat pràctica: Posa't al meu lloc.
16.00-17.00 Legislació existent en matèria d'accessibilitat i
turisme
a.- Comparativa de la legislació en l'àmbit europeu, estatal
i autonòmic
17.00-17.15 Descans
17.15-19.15 Com millorar l'accessibilitat dels recursos
turístics?
b.- Requisits bàsics d'accessibilitat que han de reunir els
recursos turístics
c.- Com fer un autodiagnòstic d'accessibilitat i oferir la
informació al client de manera correcta?
d.- Activitat pràctica: anàlisi i diagnòstic d'accessibilitat.
Clausura del seminari.
Palma, 5 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 1877/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a I Fòrum
Seminari de Turisme i Accessibilitat (II). (BOPIB núm. 90, de
15 de març de 2013).
Qui són els participants en el Fòrum Seminari de Turisme
i Accessibilitat?
Els participants foren els següent:
- Responsables de les diferents àrees de les administracions
locals.
- Professionals del sector turístic.
- Gestors de destinació i tècnics de turisme.
- Majoristes de viatges/agències de viatge.
- Representants dels principals sectors de l'activitat privada
dels municipis: comerç, oci, cultura, esport, ...
-Persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.
Palma, 5 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
BX)
A les Preguntes RGE núm. 1878/13 i 1879/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relatives
a I fòrum seminari de turisme i accessibilitat (III i IV). (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).
Quin va ser el cost de l'estança dels participants en el I
Fòrum Seminari de Turisme i Accessibilitat?, quin va ser el
cost total del I Fòrum Seminari de Turisme i Accessibilitat?
Cada any PREDIF selecciona deu municipis per impartir un
seminari de formació anomenat "Municipis per a totes les
Persones", amb la finalitat d'oferir informació i sensibilitza els
professionals dels diferents àmbits d'actuació de la vida
quotidiana dels municipis d'Espanya.
L'any 2012 Palma va ser seleccionada entre aquests amb la
finalitat de celebrar aquesta jornada en la nostra localitat. El
seminari impartit pels professors de PREDIF és gratuït. A
continuació es detallen les diferents despeses:
- Sala:
- Professors seminaris:
- Vols ponents:
- Allotjament:
- Dietes:
- Coffee Break:
- Rollers:
- Domini web:
TOTAL:

0i
0i
903,62i
237i
97,20i
539i
87,12i
30,20i
1939,13i

Palma, 5 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 1880/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a I Fòrum
Seminari de Turisme i Accessibilitat (V). (BOPIB núm. 90, de
15 de març de 2013).
Quins criteris s'han seguit per convidar als participants del
I Fòrum Seminari de Turisme i Accessibilitat?
Experiència, formació, professionalitat i casos d'èxit en
altres destinacions.
Palma, 5 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 1881/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a I Fòrum
Seminari de Turisme i Accessibilitat (VI). (BOPIB núm. 90, de
15 de març de 2013).
Quins són els objectius pels quals s'ha organitzat el I
Fòrum Seminari de Turisme i Accessibilitat?
Són els se següents:
Establir les bases per al desenvolupament d'estratègies i
accions per convertir cadascuna de les illes balears en
destinacions turístiques accessibles i generar una oferta turística
de qualitat que compleixi amb les necessitats i expectatives de
totes les persones.
Promocionar i trametre als empresaris i professionals del
sector turístic una visió general sobre què és turisme per a tots,
quin és el potencial econòmic i els seus avantatges competitius,
així com la importància i la necessitat d'adaptar les destinacions
i les instalAlacions turístiques per a persones amb discapacitat.
Integrar el concepte d'accessibilitat i disseny per a tots en les
polítiques i sistemes de gestió de tots els agents que intervenen
en la cadena de valor de la experiència turística i organismes
públics.
Contribuir a l'increment de l'accessibilitat física i sensorial
en els municipis, considerant tant l'entorn urbanístic com els
elements arquitectònics i els elements de tracte al ciutadà.
Oferir i dotar als assistents de la formació i coneixements
pràctics necessaris sobre els conceptes del turisme accessible,
l'atenció específica que precisen els clients amb necessitats
especials, els elements bàsics de l'adaptació a l'entorn, tant en
l'arquitectura com en els equipaments, així com la millora
contínua de les condicions dels productes i serveis turístics que
els permetin millorar l'accessibilitat dels seus negocis i
destinacions.
Potenciar la sostenibilitat, l'accessibilitat i la mobilitat com
a eixos per a la transformació del sector turístic.
Analitzar la situació actual dels recursos, les infraestructures
i els serveis turístics de què disposen les Illes Balears en matèria
d'accessibilitat.
Donar a conèixer casos d'èxit de destinacions i serveis
turístics accessibles que ens serveixin com a referència per a les
nostres estratègies.
Palma, 5 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 1882/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a I Fòrum
Seminari de Turisme i Accessibilitat (VII). (BOPIB núm. 90, de
15 de març de 2013).
Quines conclusions s'han obtingut del I Fòrum Seminari de
Turisme i Accessibilitat?
L'accessibilitat no és qualitat; sinó una necessitat, una
obligació i una oportunitat de negoci.
Conscienciar la societat i a un mateix és una tasca de tots, no
només de l'Administració.
Compliment de la legislació vigent.

Formació del personal d'atenció al públic.
Conèixer el grau d'accessibilitat que reuneix cada
establiment i donar-ho a conèixer.
Crear productes, serveis i sistemes utilitzables per la
majoria de les persones amb distintes habilitats i que abastin el
major nombre de situacions possibles.
Hauria d'existir informació fiable i veraç sobre el grau
d'accessibilitat dels diferents establiments, infraestructures i
serveis.
S'ha de promocionar la destinació i l'accessibilitat
conjuntament per part tant del sector públic com del sector
privat.
Res per a nosaltres, sense nosaltres.
Palma, 5 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 1884/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes menors
i despeses inferiors a 18.000. (BOPIB núm. 90, de 15 de març
de 2013).
A la Conselleria de Presidència. Quina ha estat la relació
de contractes menors i despeses inferiors a 18.000 euros des de
l'inici d'aquesta legislatura fins a l'actualitat?
La relació de contractes menors i despeses inferiors a 18.000
euros és una informació que representa la major part dels
documents comptables tramitats. Això suposa un llistat que
ocupa moltes planes de paper.
Per aquest motiu vos comuniquem que l'Administració de la
CAIB està a la vostra disposició per a qualsevol consulta que
vulgueu fer en les seves dependències.
Palma, 24 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 1936/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acomiadats a l'EBAP. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).
Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa -inclosa la finalització del
termini contractual- a l'EBAP des de dia 2 de juny de 2011 fins
al 28 de febrer de 2013?
Es detallen a continuació les persones que varen finalitzar el
projecte d'inversió al qual estaven vinculades com a funcionaris
interins a desembre de 2011:
- Norberto Martínez i Marina
- Gabriel Mas i Ramis
- María Fuentesal i Toro
- Sebastiana Mestre i Gómez
- María Antonia Pou i Obrador
- Martina Gelabert i Vallespir
- Catalina Sastre i Morro
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- María del Carmen Rodríguez i García
- Encarna Salmerón i Carrión
- Patricia Amaranta Castillejo i Gil
- Carmen Estarellas i Salvá
- Mateo Siro Serra i Miquel
Marratxí, 17 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 1938/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acomiadaments a Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa -inclosa la finalització del
termini contractual- al Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat des de dia 2 de juny de 2011 fins al 28 de febrer de
2013?
La Conselleria d'Administracions Públiques participa en el
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.
Consideram que hi ha una certa confusió quant a la definició
d'ens adscrits a les conselleries ja que una cosa són els ens
dependents, vinculats o participats que apareixen en el Decret
12/2011, de 18 de juny, pel qual s'estableixen les competències
i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries, i una altra cosa
són els ens que tenen la consideració d'ens del sector públic
instrumental de la CAIB, de conformitat amb la Llei 7/2010, de
21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
En aplicació de l'article 58 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, aquests consorcis no són ens dependents ja que no
estan finançats majoritàriament ni tampoc no tenim poder de
decisió sobre la designació dels membres.
Per tant, les obligacions de subministrament d'informació
establertes per la Llei 7/2010 considerem que no es poden
aplicar per tractar-se d'ens que estan exclosos de l'àmbit
d'aplicació de la llei esmentada.
Tampoc és aplicable en aquest consorci la Disposició
addicional primera de la Llei 7/2010 esmentada per no tractar-se
de consorci inclòs en el sector d'administracions públiques de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per aplicació de les
regles del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regional ni
és una entitat participada íntegrament o majoritàriament per
diferents administracions públiques i no integrada en el sector
públic de cap administració territorial matriu, en les quals la
comunitat autònoma de les Illes Balears tengui la major
participació.
Marratxí, 22 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 1942/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acomiadaments a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa -inclosa la finalització del
termini contractual- a cadascuna de les entitats del sector
públic vinculades o dependents de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats des de dia 2 de juny de 2011 fins al 28
de febrer de 2013?
Des de dia 20 de juny de 2011 fins a 28 de febrer de 2013:
- SOIB: No s'ha acomiadat cap persona.
- Consorci per a la Música de les Illes Balears Orquestra
Simfònica de les Illes Balears: No s'ha acomiadat cap persona.
- ESADIB: No s'ha acomiadat cap persona.
- Conservatori Superior de Música de les Illes Balears: S'han
amortitzat 3 places i 38 persones han finalitzat el contracte.
- IBISEC: S'han amortitzat 5 places i 1 persona ha finalitzat
el contracte.
- Institut d'Estudis Baleàrics: S'han amortitzat 6 places.
- IB Jove: S'han amortitzat 16 places.
- AQUIB: 1 persona ha finalitzat el contracte.
Palma, 22 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 1943/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acomiadats a la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).
Quantes persones amb contractacions laborals s'han
acomiadat, per qualsevol causa -inclosa la finalització del
termini contractual- a cadascuna de les entitats del sector
públic vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme
i Esports des de dia 2 de juny de 2011 fins al 28 de febrer de
2013?
No s'ha produït cap acomiadament ni en la conselleria ni en
cap altre dels ens que en depenen per qualsevol de les causes
legalment establertes per a l'acomiadament.
No obstant això, entenent la pregunta com a referida a
extinció de la relació laboral dels treballadors es relacionen les
extincions contractuals produïdes en el període de temps que es
demana a la pregunta, la raó o la causa que les han motivat ha
estat distinta a la de l'acomiadament, com pot ser l'amortització
del lloc de treball, la finalització del contracte o el cessament
voluntari.
- Consorci de la Platja de Palma: 11
- Agència de Turisme Balear: 27
- Palau de Congressos de Palma SA: 4
- Fundació per al suport i promoció de l'esport balear,
Illesport: 5
- Escola d'Hoteleria de les Illes Balears: 0
- Ports de les Illes Balears: 12
- Consorci Velòdrom Palma Arena: 0
- Conselleria de Turisme i Esports: 0
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Ordre de Publicació

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

CI)
A la Pregunta RGE núm. 2044/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (III).
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 2042/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (I). (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs
quirúrgiques s'han realitzat als hospitals públics de la nostra
comunitat autònoma, desglossat per hospitals, el mes de febrer
de 2013?

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals, el mes de febrer de 2013?

Durant el mes de febrer de 2013 s'han realitzat les següents
interrupcions voluntàries d'embaràs quirúrgiques als hospitals
públics de la nostra comunitat autònoma:

Als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma el
mes de febrer de 2013 hi ha hagut les interrupcions voluntàries
de l'embaràs següents:

Total IVE Hospitals Públics de les Illes Balears:
- Hospital Son Espases:
- Hospital Verge de la Salut:
- Hospital Son Llàtzer:
- Hospitals Manacor:
- Hospital Comarcal Inca:
- Hospital General Mateu Orfila:
- Hospital Can Misses:
- Hospital Formentera:

Total IVE Hospitals Públics de les Illes Balears:
- Hospital Son Espases:
- Hospital Verge de la Salut:
- Hospital Son Llàtzer:
35
- Hospitals Manacor:
19
- Hospital Comarcal Inca:
- Hospital General Mateu Orfila:
- Hospital Can Misses:
39
- Hospital Formentera:
4

167
3
42

16
9

3
1
0
0
0
0
2
0
0

Origen dades hospitals públics: hospitals públics-gabinet tècnic.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Origen dades hospitals públics: hospitals públics-gabinet tècnic.
Ordre de Publicació

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

CJ)

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 2043/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (II). (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 2045/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (IV).
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de Lluc, el mes de febrer de 2013?
S'han realitzat 42 interrupcions voluntàries de l'embaràs.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals, el mes de febrer de 2013?
Durant el mes de febrer de 2013 s'han realitzat les següents
interrupcions voluntàries d'embaràs químiques als hospitals de
la nostra comunitat autònoma:
Total IVE Hospitals Públics de les Illes Balears:
- Hospital Son Espases:
- Hospital Verge de la Salut:
- Hospital Son Llàtzer:
- Hospitals Manacor:
- Hospital Comarcal Inca:
- Hospital General Mateu Orfila:
- Hospital Can Misses:
- Hospital Formentera:

164
2
42
35
19
16
7
39
4

Origen dades hospitals públics: hospitals públics-gabinet tècnic.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 2046/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (V). (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).
Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de
Lluc el mes de febrer de 2013?
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Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 2052/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (II). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).
L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2006, 765.418 euros a l'IB-Salut. Quina quantia
correspon a receptes de pensionistes?

Sí, cada mes.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 2050/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues (II). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs? Desglossat per hospital, el mes de febrer de 2013.
Febrer 2013
Hospital Son Espases
31
Hospital Son Llàtzer
0
Hospital de Manacor
9
Hospital Comarcal d'Inca
6
Hospital Can Misses d'Eivissa
4
Hospital General Mateu Orfila de Menorca 5
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 2051/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (I). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).
L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2005, 706.620 euros a l'IB-Salut. Quina quantia
correspon a receptes de pensionistes?
Dades de facturació al Servei de Salut de l'oficina de
farmàcia 1837, de la qual és titular i propietari el Sr. José
Ramón Bauzá, durant l'any 2005, import econòmic total
(l'import inclou la despesa de l'Ibsalut i l'aportació de l'usuari i
no contempla els descomptes per aplicació de la normativa
vigent en cada moment) 706.620,09i, dels quals corresponen
a receptes de pensionistes: 350.254,22i.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Dades de facturació al Servei de Salut de l'oficina de
farmàcia 1837, de la qual és titular i propietari el Sr. José
Ramón Bauzá, durant l'any 2006: import econòmic total
(l'import inclou la despesa de l'Ibsalut i l'aportació de l'usuari i
no contempla els descomptes per aplicació de la normativa
vigent en cada moment) 765.418,31i, dels quals corresponen
a receptes de pensionistes: 406.380,28i.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 2054/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (IV). (BOPIB núm. 90, de 15 de març
de 2013).
L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2008, 905.082 euros a l'IB-Salut. Quina quantia
correspon a receptes de pensionistes?
Dades de facturació al Servei de Salut de l'oficina de
farmàcia 1837, de la qual és titular i propietari el Sr. José
Ramón Bauzá, durant l'any 2008: import econòmic total
(l'import inclou la despesa de l'Ibsalut i l'aportació de l'usuari i
no contempla els descomptes per aplicació de la normativa
vigent en cada moment) 905.082,71i, dels quals corresponen
a receptes de pensionistes: 503.848,63i.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 2055/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (V). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).
L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2009, 974.115 euros a l'IB-Salut. Quina quantia
correspon a receptes de pensionistes?
Dades de facturació al Servei de Salut de l'oficina de
farmàcia 1837, de la qual és titular i propietari el Sr. José
Ramón Bauzá, durant l'any 2009: import econòmic total
(l'import inclou la despesa de l'Ibsalut i l'aportació de l'usuari i
no contempla els descomptes per aplicació de la normativa
vigent en cada moment) 974.115,19i, dels quals corresponen
a receptes de pensionistes:544.753,55i.
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El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CQ)
A la Pregunta RGE núm. 2056/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (VI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març
de 2013).
L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2010: 1.192.532 euros a l'IB-Salut. Quina quantia
correspon a receptes de pensionistes?
Dades de facturació al Servei de Salut de l'oficina de
farmàcia 1837, de la qual és titular i propietari el Sr. José
Ramón Bauzá, durant l'any 2010: import econòmic total
(l'import inclou la despesa de l'Ibsalut i l'aportació de l'usuari i
no contempla els descomptes per aplicació de la normativa
vigent en cada moment) 1.192.532,20i, dels quals corresponen
a receptes de pensionistes: 731.635,36i.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 2057/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (VII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març
de 2013).
L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2011, 1.187.839 euros a l'IB-Salut. Quina quantia
correspon a receptes de pensionistes?
Dades de facturació al Servei de Salut de l'oficina de
farmàcia 1837, de la qual és titular i propietari el Sr. José
Ramón Bauzá, durant l'any 2011: import econòmic total
(l'import inclou la despesa de l'Ibsalut i l'aportació de l'usuari i
no contempla els descomptes per aplicació de la normativa
vigent en cada moment) 1.187.839,27i, dels quals corresponen
a receptes de pensionistes: 753.832,42i.

incorporen dades referides al domicili de l'usuari o a la seva
adscripció a centres sociosanitaris.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 2077/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a excedents del
copagament farmacèutic. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).
Quin cost de gestió ha tengut el procediment administratiu
per tornar als pensionistes amb dret a devolució dels excedents
del copagament farmacèutic?
Ha suposat el cost de gestió propi del desenvolupament i
implantació d'una nova funcionalitat lligada als processos de
facturació de la prestació farmacèutica dispensada a través de
les oficines de farmàcia, com les modificacions de programació
que es fan habitualment.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CU)
A la Pregunta RGE núm. 2092/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a gerent de l'àrea de
salut a Menorca. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quin criteri ha seguit la Conselleria de Salut per anomenar
al Sr. Manuel Yebra gerent de l'Àrea de Salut de Menorca?
Com a resposta a la pregunta parlamentària RGE núm.
2092/13 del Grup Parlamentari MÉS us inform que s'ha seguit
el criteri d'acord amb l'article 69.9 de la Llei 5/2003 a la
redacció donada per la disposició final segona del Decret Llei
10/2012 de 31 d'agost (BOIB núm. 129 d'1 de setembre de
2012).
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 2064/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a oficina de
farmàcia del Pont d'Inca Nou (III). (BOPIB núm. 90, de 15 de
març de 2013).
A quines residències de persones majors, l'oficina de
farmàcia de la qual és titular-propietari el Sr. José Ramón
Bauzá, factura al Servei de Salut de les Illes Balears
medicaments i/o productes sanitaris?
Els registres de facturació dels medicaments i productes
sanitaris de les oficines de farmàcia al Servei de Salut no

Ordre de Publicació
CV)
A la Pregunta RGE núm. 2093/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a gerent de l'àrea de
salut a Menorca (II). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Fins a l'actualitat els gerents de l'àrea de salut havien estat
funcionaris del nivell A vinculats al món de la sanitat.
Compleix aquests requisits el Sr. Manuel Yebra?
El Sr. Yebra compleix els requisits exigits en la normativa
d'aplicació al seu nomenament (art. 69.9 de la Llei 5/2003 en la
redacció donada a la disposició final segona del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, BOIB núm. 129, d'1 de setembre de
2012).
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El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CX)
A la Pregunta RGE núm. 2101/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a es
Fusteret, febrer 2013. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).
Quants de menors han estat ingressats en el mes de febrer
de 2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Fusteret?
Detall per setmana.
Febrer 2013

Internament en règim
semiobert

Permanència de cap de
setmana en centre

1a setmana 01 a 03

-

-

2a setmana 04 a 10

-

-

3a setmana 11 a 17

-

-

4a setmana 18 a 24

-

-

5a setmana 25 a 28

-

-

0

0

TOTAL

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CY)
A la Pregunta RGE núm. 2116/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a criteris
hospitalització per urgències a Eivissa. (BOPIB núm. 91, de 22
de març de 2013).
Quan es produeix una urgència mèdica a l'illa d'Eivissa,
quins criteris es fan servir per decidir si la persona malalta o
accidentada ha de ser conduïda a l'hospital de Can Misses o a
la Policlínica del Rosari?
Els criteris de derivació de pacients en ambulàncies del 061
per dur-los a urgències de l'Hospital Can Misses o Clínica
Verge del Rosari són:
1. Criteris clínics: es deriva al centre adient amb possibilitats
de tractament de la patologia que presenta el pacient.
2. Criteri de l'afectat: el pacient pot triar destí segons
normativa de ll'IB-Salut.
3. Criteri de cobertura d'assegurances: que el pacient tengui
una assegurança o una altra dependrà el centre de destí, si el
pacient té un accident laboral la mútua del qual té concertades
les urgències amb la Clínica Verge del Rosari, lògicament, serà
traslladat en primera instància a les urgències d'aquesta.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
CZ)
A les Preguntes RGE núm. 2126//13 a 2137/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a
volum anual de passatger (I a XII). (BOPIB núm. 91, de 22 de
març de 2013).
Quin és volum anual desglossat per temporada IATA de
passatgers per a les rutes Menorca/Barcelona,
Menorca/Madrid, Menorca/València, Menorca/Palma,
Menorca/Eivissa, Eivissa/Palma, Eivissa/Barcelona,
Eivissa/Madrid, Eivissa/València, Palma/Barcelona,
Palma/Madrid, Palma/València l'any 2012?
Aquesta informació és pública i pot ser consultada en la
pàgina web d'AENA.
Palma, 25 de març de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DA)
A les Preguntes RGE núm. 2138/13 a 2149/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a
volum anual de passatgers (XIII a XXIV). (BOPIB núm. 91, de
22 de març de 2013).
- Quin és el volum anual desglossat per temporada IATA de
passatgers residents en Balears per a les rutes
Menorca/Barcelona, Menorca/Madrid, Menorca/València,
Menorca/Palma, Menorca/Eivissa,
Eivissa/Palma,
Eivissa/Barcelona,
Eivissa/Madrid,
Eivissa/València,
Palma/Barcelona, Palma/Madrid i Palma/València l'any
2012?
Qui disposa d'aquesta informació és la Direcció General
d'Aviació Civil de l'Estat.
Palma, 12 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DB)
A les Preguntes RGE núm. 2155/13 i 2156/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ports de
les Illes Balears: ocupació de via pública 4 i 5. (BOPIB núm.
91, de 22 de març de 2013).
De qui és la responsabilitat de vigilar i fer complir
l'ocupació de la via pública, amb cadires, tendals, etc., a
l'espai gestionat per Ports de les Illes Balears?, i a l'espai del
port de Ciutadella de Menorca, gestionat per Ports de les Illes
Balears?
En virtut del que estableix l'article 106 de la Llei 10/2005,
corresponen a Ports de les Illes Balears la tasca d'inspecció i
vigilància, l'adopció de mesures cautelars, l'adopció de mesures
dirigides a garantir el desenvolupament de les activitats
portuàries i la integritat del domini públic, així com el control
de les actuacions que puguin afectar els valors culturals,
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patrimonials, paisatgístics i mediambientals dels espais
portuaris.
Així mateix, els titulars de les autoritzacions estan obligats
a informar a Ports de les Illes Balears de les incidències que es
puguin produir amb relació al domini públic i a complir la
normativa que dicti l'administració en l'exercici de les seves
funcions de policia portuària.
D'altra banda, l'atorgament de les autoritzacions per part de
Ports de les Illes Balears no eximeix als seus titulars obtenir els
permisos, llicències i autoritzacions o altres títols administratius
que siguin exigibles per les disposicions legals necessàries per
a l'exercici de l'activitat, quedant condicionada la validesa de les
resolucions d'atorgament a l'obtenció, en temps i forma, dels
permisos i llicències esmentades.
L'ocupació amb instalAlacions desmuntables o béns mobles,
l'aprofitament i la prestació dels serveis i la realització
d'activitats comercials en el domini públic portuari sense el
corresponent títol, o sense ajustar-se a les seves determinacions,
constitueix una infracció, tal com disposen els articles 92.f),
93.a) i 94.2d) de la Llei 10/2005, de 21 de juny.
Palma, 12 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DC)
A les Preguntes RGE núm. 2184/13 a 2195/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a
percentatge anual de passatgers (I a XII). (BOPIB núm. 91, de
22 de març de 2013).
Quin és el percentatge anual i per temporada IATA de
passatgers residents en Balears subvencionats en les rutes
Menorca/Barcelona, Menorca/Madrid, Menorca/València,
Menorca/Palma, Menorca/Eivissa, Eivissa/Palma,
Eivissa/Barcelona, Eivissa/ Madrid, Eivissa/València,
Palma/Barcelona, Palma/Madrid i Palma/València l'any
2012?
Qui disposa d'aquesta informació és la Direcció General
d'Aviació Civil de l'Estat. En tot cas, s'ha solAlicitat informació
relativa a quina part del descompte global es destina als vols
entre illes.
Palma, 12 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DD)
A les Preguntes RGE núm. 2196/13 a 2207/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a
subvenció total per a rutes (I a XII). (BOPIB núm. 91, de 22 de
març de 2013).
Quina és la quantitat total de la subvenció per any i per
temporada IATA per a les rutes Menorca/Barcelona,
Menorca/Madrid, Menorca/València, Menorca/Palma,
Menorca/Eivissa, Eivissa/Palma, Eivissa/Barcelona,
Eivissa/Madrid, Eivissa/València, Palma/Barcelona,
Palma/Madrid i Palma/València l'any 2012?

El Govern no ha subvencionat cap ruta a l'any 2012. Si es
refereix a la subvenció del descompte a residents, qui disposa
d'aquesta informació és la Direcció General d'Aviació Civil de
l'Estat.
Palma, 12 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DE)
A les Preguntes RGE núm. 2238/13 a 2249/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a
quota mitjana anual (I a XII). (BOPIB núm. 91, de 22 de març
de 2013).
- Quina és la quota mitjana anual i per temporada IATA
per a les rutes Menorca/Barcelona, Menorca/Madrid,
Menorca/València, Menorca/Palma, Eivissa/Barcelona,
Eivissa/Palma, Eivissa/Madrid, Eivissa/València,
Palma/Barcelona, Palma/Madrid, Palma/València i
Menorca/Eivissa l'any 2012?
És una informació que no té el caràcter de font oberta, sinó
que és sensible i reservada, per la qual cosa el proveïdor de
serveis no la facilita ni pot ser objecte d'informació pública.
Palma, 12 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DF)
A les Preguntes RGE núm. 2252/13 a 2263/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a
companyies operadores (I a XII). (BOPIB núm. 91, de 22 de
març de 2013).
Quines són les companyies operadores en les rutes
Menorca/Barcelona, Menorca/Madrid, Menorca/València,
Menorca/Palma, Menorca/Eivissa, Eivissa/Palma,
Eivissa/Barcelona, Eivissa/Madrid, Eivissa/València,
Palma/Barcelona, Palma/Madrid i Palma/València per
temporada IATA l'any 2012?
Aquesta informació és pública i pot ser consultada en la
pàgina web d'AENA.
Palma, 25 de març de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
DG)
A la Pregunta RGE núm. 2330/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social de l'any 2012?
Restaurants: 1.817,94 euros
Esqueles i Flors: 944, 73 euros
Gala benèfica: 10 euros
Diversos: 604,99 euros
Centre de cost 18101: 3.377,66 euros.
Restaurants: 867,90 euros
Placa homenatge: 62,89 euros
Concursos; 6.300 euros
Gala benèfica: 195 euros
Centre de cost 18201: 7.425,79 euros.
Restaurants: 119,66 euros
Centre de cost 18401: 119,66 euros.
Centre de cost 18301: 0 euros.
Total despeses any 2012: 10.923,11 euros.
Cal assenyalar les despeses pel mateix concepte respecte a
l'any 2009 per import de 69.603,95 euros i de l'any 2010 per
import de 42.566,95 euros respectivament.
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Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació de Pràctica Jurídica de l'any 2012?
El Consell de Govern de dia 30 d'abril de 1999 acordà
l'autorització per a la participació de la CAIB com a patró nat de
la Fundació Escola de Pràctica Jurídica juntament amb altres
entitats.
Els estatuts de la fundació disposen que representen els
patrons, prèvia designació per l'òrgan legal o estatutàriament
competent a l'efecte, dues persones del Govern de les Illes
Balears.
En aquesta direcció de l'Advocacia no consta cap relació de
despeses protocolAlàries de la Fundació de Pràctica Jurídica de
l'any 2012.
En tot cas, seria més adient que la present iniciativa la
respongués la fundació mitjançant el seu president.
Palma, 21 de maig de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DJ)
A les Pregunta RGE núm. 2353/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc. (BOPIB núm.
91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Santuari de Lluc de l'any 2012?
La Fundació Santuari de Lluc no té despeses protocolAlàries.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DH)
A la Pregunta RGE núm. 2339/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
de l'Autonomia Personal de les Illes Balears de l'any 2012?
La Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears no va
tenir cap despesa protocolAlària l'any 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DI)
A la Pregunta RGE núm. 2341/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació de Pràctica Jurídica de l'any
2012. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Palma, 30 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DK)
A les Preguntes RGE núm. 2359/13 i 2374/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
despeses protocolAlàries de l'Agència de Turisme de les Illes
Balears i despeses protocolAlàries de l'ATB. (BOPIB núm. 91,
de 22 de març de 2013).
A causa de l'extensió i les característiques, la resposta
queda dipositada al Registre General de la cambra i es pot
consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
DL)
A la Pregunta RGE núm. 2366/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Escola Balear d'Administració Pública.
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Escola
Balear d'Administració Pública de l'any 2012?
Des de l'Escola Balear d'Administració Pública no s'ha
realitzat cap despesa protocolAlària durant l'any 2012.
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Palma, 27 de maig de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
DM)
A les Preguntes RGE núm. 2369/13 i 2370/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
despeses protocolAlàries de FOGAIBA i despeses
protocolAlàries de fons de garantia agrària i pesquera de les
Illes Balears de l'any 2012. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).
- Quina és la relació de despeses protocolAlàries de
FOGAIBA de l'any 2012? Quina és la relació de despeses
protocolAlàries del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears de l'any 2012?
Relació de despeses protocolAlàries de FOGAIBA l'any
2012. Li recordam que FOGAIBA són les sigles de Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
Data
despesa

Data
pagament
despesa

Persona
realitza
despesa

Finalitat despesa

Import

02/02/12

09/02/12

Director
Gerent
Fogaiba

Dinar feina
3 persones

94,14i

07/02/12

14/03/12

Director
Gerent

Dinar feina-Palma
2 persones

37,00i

14/02/12

14/03/12

Director
Gerent

Dinar feina-Palma
6 persones

93,60i

22/03/12

23/03/12

Director
Gerent

Dinar feina-Madrid
1 persona

20,41i

02/04/12

17/04/12

Director
Gerent

Dinar feina-Palma
3 persones

91,17i

11/04/12

17/04/12

Cap servei
jurídiceconòmic

Ram flors defunció
treballador

100,00
i

20/04/12

26/04/12

Director
Gerent

Dinar feina-Palma
1 persona

13,10i

24/04/12

26/04/12

Director
Gerent

Dinar feina-Madrid
2 persones

20,00i

07/05/12

17/09/12

Director
Gerent

Dinar feina-Palma
5 persones

55,09i

27/06/12

29/06/12

Director
Gerent

Berenar membres CE-9
persones

16,50i

27/06/12

20/12/12

Director
Gerent

Dinar membres CE i
MAGRAMA-10
persones

312,50
i

28/06/12

29/06/12

Director
Gerent

Dinar membres CE-9
persones

270,00
i

25/07/12

25/07/12

Director
Gerent

Dinar feina-Palma
3 persona

64,72i

27/07/12

21/09/12

Director
Gerent

Dinar jornades
BrusselAles+insularitatPalma 5 persones

123,05
i

06/09/12

06/09/12

Director
Gerent

Dinar feina-Palma

26,40i

13/09/12

13/09/12

Director
Gerent

Dinar feina-Madrid

47,05i

02/10/12

27/10/12

Cap
delegació
comarcals

Berenar personal
mudança of.Felanitx

36,00i

17/10/12

27/10/12

Director
Gerent

Dinar feina-Madrid
3 persones

55,05i

22/10/12

25/10/12

Director
Gerent

Dinar feina-Palma
2 persones

20,00i

05/11/12

06/11/12

Director
Gerent

Dinar feina-Palma
5 persones

138,24
i

12/11/12

19/11/12

Director
Gerent

Dinar feina-Madrid
1 persona

4,05i

04/12/12

18/12/12

Director
Gerent

Dinar feina-Palma
3 persones

37,50i

21/12/12

21/12/12

Director
Gerent

Tassons i plats aperitiu
Nadal

3,10i

Total despeses protocolAlàries any 2012:

1.690,67 euros.

Palma, 11 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DN)
A la Pregunta RGE núm. 2373/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Gestió Urbanística de Balears, SA.
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Gestió
Urbanística de Balears, SA de l'any 2012?
Atès que Gestió Urbanística de Balears, SA (GESTUR) és
una societat mercantil vinculada en la qual la participació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears és minoritària, es
considera que aquest organisme no forma part del sector públic
autonòmic i per tant no és un organisme públic dependent de
l'Administració de la CAIB, per la qual cosa no es pot facilitar
la informació solAlicitada.
Palma, 2 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DO)
A la Pregunta RGE núm. 2375/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'IBAVI . (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'IBAVI
de l'any 2012?
L'IBAVI no ha tingut cap despesa de caire protocolAlari l'any
2012.
Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
DP)
A la Pregunta RGE núm. 2376/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'IBISEC . (BOPIB núm. 91, de 22 de març
de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'IBISEC
de l'any 2012?
L'IBISEC no ha disposat al seu pressupost de partida
pressupostària l'any 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DQ)
A la Pregunta RGE núm. 2379/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut Balear de la Natura. (BOPIB núm.
91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
Balear de la Natura de l'any 2012?
L'Institut Balear de la Natura no ha tingut cap despesa
protocolAlària l'any 2012.
Palma, 11 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DR)
A la Pregunta RGE núm. 2383/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA
. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
de Biologia Animal SA de l'any 2012?
No hi ha despeses protocolAlàries de l'Institut de Biologia
Animal, SA a l'any 2012.
Palma, 11 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
DS)
A la Pregunta RGE núm. 2384/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les
Illes Balears (IQUA). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) de
l'any 2012?
L'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears
(IQUA) és una unitat administrativa sense personalitat jurídica,
amb rang de servei, adscrita a la Direcció General de Medi
Rural i Mar, per tant, no és un centre de cost.
Palma, 2 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DT)
A la Pregunta RGE núm. 2386/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Multimèdia de les Illes Balears, SA. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de
Multimèdia de les Illes Balears, SA de l'any 2012?
Tenint en compte que aquestes despeses són les derivades
d'organitzar actes protocolAlaris amb altres autoritats, ja siguin
dins el territori de les Illes Balears com a fora, Multimèdia de
les Illes Balears, SA no ha tengut despeses protocolAlàries
durant l'any 2012.
Palma, 25 d'abril de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DU)
A la Pregunta RGE núm. 2387/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries del Palau de Congressos de Palma, SA. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Palau de
Congressos de Palma, SA de l'any 2012?
No hi ha cap despesa protocolAlària del Palau de Congressos
de Palma, SA durant l'any 2012.
Palma, 5 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
DV)
A la Pregunta RGE núm. 2389/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 91,
de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Ports de
les Illes Balears de l'any 2012?
No hi ha cap despesa protocolAlària de Ports de les Illes
Balears durant l'any 2012.
Palma, 5 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DX)
A la Pregunta RGE núm. 2390/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de
Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA de
l'any 2012?
Reiteram que la denominació correcte és CAIB Patrimoni,
SAU.
L'empresa Promocions Comunitat Autònoma Illes Balears,
PRCAIBSA-, no existeix, per la qual cosa no genera cap tipus
d'activitat.
Palma, 27 de maig de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
DY)
A la Pregunta RGE núm. 2393/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) de l'any 2012?

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Servei
de Salut de les Illes Balears de l'any 2012?
Les despeses protocolAlàries del Servei de Salut de les Illes
Balears de l'any 2012 varen ser per un import total de 255,75
euros que es poden desglossar en:
- Dinars reunions de treball de direcció: 196 euros
- Centre floral defunció Sra. Soler: 59,75 euros.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EA)
A la Pregunta RGE núm. 2396/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, SA. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA de l'any 2012?
La Societat Serveis d'Informació Territorials de les Illes
Balears, SAU, no ha tingut despeses protocolAlàries l'any 2012.
Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
EB)
A la Pregunta RGE núm. 2397/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Serveis Ferroviaris de Mallorca. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Serveis
Ferroviaris de Mallorca de l'any 2012?
En relació a les despeses protocolAlàries només hi ha les
següents:
- Dia 03/07/2012:
150,63 euros.
- Dia 06/08/2012:
215,19 euros.
- Dia 08/08/2012:
129,00 euros.
Palma, 27 de maig de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Durant l'any 2012 no s'ha produït cap despesa protocolAlària
en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DZ)
A la Pregunta RGE núm. 2394/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries del Servei de Salut de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).

Ordre de Publicació
EC)
A la Pregunta RGE núm. 2399/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries del Tramvia de la Badia de Palma, SA. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Tramvia
de la Badia de Palma, SA de l'any 2012?
Durant l'any 2012 no s'ha produït cap despesa protocolAlària.
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Palma, 11 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
ED)
A la pregunta RGE núm. 2402/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a immigració
a Formentera. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
Quines són les mesures que impulsa el Govern de les Illes
Balears en matèria d'immigració a Formentera?
El Govern de les Illes Balears signa cada any un conveni de
colAlaboració amb el Consell Insular de Formentera amb la
finalitat de dur a terme actuacions d'acolliment i integració de
les persones immigrades.
Aquest conveni es signa des de l'any 2009. Per a l'any 2013,
el Consell de Govern, en sessió de 15 de març de 2013, va
autoritzar signar un nou conveni per donar continuïtat als
projectes iniciats amb els convenis de colAlaboració per als anys
2009, 2010, 2011 i 2012.
Les aportacions econòmiques previstes en el conveni de
l'any 2013, per un total de 24.500 euros, s'han de destinar a
finançar les actuacions que es duguin a terme entre l'1 i el 31
d'agost de 2013 consistents en:
a) Desenvolupar el Pla d'acolliment insular, que respon a les
necessitats dels residents a l'illa.
b) Informar i orientar la població estrangera d'origen
extracomunitari a través d'un punt d'atenció i assessorament per
als immigrants (PAAI), integrat dins la xarxa d'oficines
d'informació, assessorament i orientació per a la immigració
(OFIM). El PAAI està ubicat dins de les oficines de l'Àrea de
Benestar Social del Consell Insular de Formentera (c/ Venda
dels Brolls, 53, Sant Francesc Xavier).
L'objectiu d'aquest servei és:
• Informar, orientar i derivar, si escau, els immigrants que ho
necessitin, sobretot pel que fa als tràmits dependents de les
entitats locals.
• Assessorar-los jurídicament en qüestions d'igualtat i
normativa laboral.
• Donar suport als usuaris en els tràmits d'arrelament i
reagrupament.
• Orientar-los sobre els tràmits necessaris per a l'homologació
de títols estrangers.
c) Propiciar l'entesa intercultural mitjançant la realització
d'actuacions adreçades al foment i la consolidació del teixit
associatiu de les persones immigrades.
d) Promoure l'accés de la població estrangera
extracomunitària als serveis públics en igualtat de condicions.
e) Fomentar els professionals en l'atenció a la població de
distints orígens i cultures i en mediació intercultural.
f) Promoure actuacions adreçades a establir espais de
trobada entre la població immigrada i l'autòctona, mitjançant
actes socioculturals i de participació.
g) Mantenir vincles i relacions entre el sistema educatiu i els
serveis socials i els de salut a l'illa de Formentera.
La Conselleria de Presidència, mitjançant la Direcció
General de Cooperació i Immigració, es compromet a aportar la
quantia total de 13.500 euros i els recursos propis aportats pel
Consell Insular de Formentera per al finançament de les
activitats previstes en aquest conveni estan valorades en 11.000
euros.
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A partir de l'1 de setembre de 2013 es cercaran noves vies de
colAlaboració amb el municipi de Formentera per continuar amb
les actuacions d'integració social de les persones immigrades.

Palma, 3 de juny de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EE)
A la Pregunta RGE núm. 2420/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a integració
social de les persones immigrades. (BOPIB núm. 91, de 22 de
març de 2013).
Quina és la quantia que rebrà el municipi de Formentera
via conveni amb el Govern de les Illes Balears en concepte
d'integració social de les persones immigrades per a l'any
2013?
Per a l'any 2013 el Consell de Govern en la sessió de dia 15
de març de 2013 va autoritzar signar un nou conveni per donar
continuïtat als projectes iniciats amb els convenis de
colAlaboració per als anys 2009, 2010, 2011 i 2012.
Les aportacions econòmiques previstes en el conveni de
l'any 2013, per un import total de 24.500 euros, s'han de destinar
a finançar les actuacions que es duguin a terme entre l'1 de
gener i el 31 d'agost de 2013.
La Conselleria de Presidència, mitjançant la Direcció
General de Cooperació i Immigració, es compromet a aportar la
quantia total de 13.500 euros i els recursos propis aportats pel
Consell Insular de Formentera per al finançament de les
activitats previstes en aquest conveni estan valorats en 11.000
euros.
A partir de l'1 de setembre de 2013 es cercaran noves vies de
colAlaboració amb el municipi de Formentera per continuar amb
les actuacions d'integració social de les persones immigrades.

Palma, 28 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EF)
A la Pregunta RGE núm. 2663/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a demandes per
acomiadaments. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
A la Conselleria de Presidència. Quantes demandes ha
rebut la comunitat autònoma arran dels acomiadaments
derivats de les reestructuracions del sector públic
instrumental?
En relació amb l'amortització de llocs de treball a dia d'avui
consten a la Direcció de l'Advocacia 25 procediments contra la
comunitat autònoma davant els Jutjats Socials.
Palma, 21 de maig de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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EG)
A la Pregunta RGE núm. 2664/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a demandes per
acomiadaments (II). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
Quants de treballadors/treballadores han presentat una
demanda a la comunitat autònoma arran dels acomiadaments
derivats de les reestructuracions del sector públic
instrumental?
En relació amb l'amortització de llocs de treball a dia d'avui
consten a la Direcció de l'Advocacia 25 procediments contra la
comunitat autònoma davant els Jutjats Socials, de 28
demandants.
Palma, 24 de maig de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EH)
A la Pregunta RGE núm. 2868/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a línies i convocatòries
del PDR (I). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

EI)
A la Pregunta RGE núm. 2869/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a línies i convocatòries
del PDR (II). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
Per a l'any 2013, quines línies i convocatòries del Pla de
Desenvolupament Rural queden pendents de convocar i quan
té previst convocar-les?
Línies i convocatòries del Pla de Desenvolupament Rural
pendent de convocar per a l'any 2013.
- 111. Formació professional, previst convocar el mes de
juny.
- 112. InstalAlació de joves, previst convocar el mes de maig.
- 1251. Reguius, previst convocar el mes de maig.
- 133. Suport als agricultors per activitats d'informació i
promoció, previst convocar el mes de juliol.
- 216. Ajudes a inversions no productives, previst convocar
el mes de maig.
- 226. Ajudes a la recuperació del potencial forestal i
mesures preventives contra incendis, previst convocar el mes de
juny.
- 227. Inversions forestals no productives, previst convocar
el mes de juny.
Palma, 14 de maig de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Fins a la data actual, quines línies i convocatòries del Pla
de Desenvolupament Rural s'han convocat al llarg de 2013 i en
quina data?

Ordre de Publicació
El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears,
fins a la data actual, ha realitzat aquestes convocatòries
corresponents a línies del Pla de Desenvolupament Rural en
2013:
- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova
la convocatòria, per a l'any 2013, de les ajudes destinades a
indemnitzar els agricultors per les dificultats naturals en zones
de muntanya a les Illes Balears (BOIB núm. 12, de 24 de gener
de 2013).
- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova
la convocatòria, per a l'any 2013, de les ajudes destinades a
indemnitzar els agricultors per les dificultats en zones distintes
a les de muntanya a les Illes Balears (BOIB núm. 12, de 24 de
gener de 2013).
- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova
la convocatòria, per a l'any 2013, de les ajudes destinades al
foment de la producció integrada (BOIB núm. 16, de 31 de
gener de 2013).
- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es
convoquen subvencions per a la mesura d'augment del valor
afegit dels productes agrícoles, corresponents a l'any 2013
(BOIB núm. 41, de 26 de març de 2013).
Palma, 11 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

EJ)
A les Preguntes RGE núm. 2934/13, 2947/13 a 2953/13,
2961/13 a 2966/13, 2971/13, 2977/13, 3000/13, 3001/13,
3003/13 a 3005/13, 3016/13, 3018/13, 3028/13, 3111/13 a
3118/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, relatives a volum passatgers rutes marítimes (4 a 11),
a volum mercaderies rutes marítimes (4 a 11), a volum vehicles
transportats rutes marítimes (4 a 11) i a quota mitjana per a
les rutes marítimes (4 a 11). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).
Respecte de les rutes marítimes per a les rutes marítimes
Sant Antoni-Formentera , Ciutadella-Barcelona , CiutadellaAlcúdia, Ciutadella-Cala Ratjada, Sant Antoni-Dènia, Sant
Antoni-València, Sant Antoni-Palma i Sant Antoni-Barcelona,
quin és el volum anual i per mesos de passatgers, quin és el
volum anual i per mesos de mercaderies per unitat de càrrega,
quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats
especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta) i quina és
la quota mitjana anual i per mesos per a aquestes rutes
marítimes l'any 2012?
Tota la informació disponible amb relació al trànsit de
passatgers i mercaderies que són titularitat de la CAIB es troba
publicada a la pàgina web de Ports IB, a l'apartat d'estadístiques.
Palma, 19 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

BOPIB núm. 108 - 19 de juliol de 2013
Ordre de Publicació
EK)
A les Preguntes RGE núm. 2935/13 a 2940/13, 2979/13 a
2983/13, 3019/13, 3020/13, 3022/13 a 3024/13, 3119/13 a
3123/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, relatives a volum passatgers rutes marítimes (12 a 16),
a volum mercaderies rutes marítimes (12 a 16), a volum
vehicles transportats rutes marítimes (12 a 16), i a quota
mitjana per a les rutes marítimes (12 a 16). (BOPIB núm. 92,
de 27 de març de 2013).
Respecte de les rutes marítimes Eivissa-Barcelona, EivissaValència, Eivissa-Dènia, Eivissa-Formentera i Eivissa-Palma,
quin és el volum anual i per mesos de passatgers, quin és el
volum anual i per mesos de mercaderies per unitat de càrrega,
quin és el volum anual i per mesos de vehicles transportats
especificant els tipus (camió, turisme, motocicleta), quina és la
quota mitjana anual i per mesos l'any 2012?
El port d'Eivissa és un port d'interès general gestionat per
l'Autoritat Portuària de Balears, que és qui té tota la informació
que vostè solAlicita. A la pàgina web www.portsdebalears.com
pot trobar diversa informació amb relació al trànsit en el port
d'Eivissa.
Palma, 19 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EL)
A les Preguntes RGE núm. 2944/13 a 2946/13, 2968/13 a
2970/13, 3013/13 a 3015/13 i 3108/13 a 3110/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a
volum passatgers rutes marítimes (1 a 3), a volum mercaderies
rutes marítimes (1 a 3), a volum vehicles transportats rutes
marítimes (1 a 3) i a quota mitjana per a les rutes marítimes (1
a 3). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
Respecte de les rutes marítimes Maó-Barcelona, MaóValència i Maó-Palma, quin és el volum anual i per mesos de
passatgers l'any 2012, quin és el volum anual i per mesos de
mercaderies per unitat de càrrega, quin és el volum anual i per
mesos de vehicles transportats especificant els tipus (camió,
turisme, motocicleta) i quina és la quota mitjana anual i per
mesos l'any 2012?
El port de Maó és un port d'interès general gestionat per
l'Autoritat Portuària de Balears, que és qui té tota la informació
que vostè solAlicita. A la pàgina web www.portsdebalears.com
pot trobar diversa informació amb relació al trànsit en el port de
Maó.
Palma, 19 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
EM)
A la Pregunta RGE núm. 2996/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a punts nous
d'atenció a l'escolarització (I). (BOPIB núm. 92, de 27 de març
de 2013).
Llistat de la ubicació dels 31 punts nous d'atenció a
l'escolarització i dels 7 existents.
S'adjunta el díptic informatiu creat per al procés
d'escolarització dels curs 2013-2014 on consta la relació de
punts d'atenció d'escolarització i la seva ubicació. Aquesta
informació és a l'abast de la ciutadania.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.
El díptic adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
EN)
A la Pregunta RGE núm. 2998/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a colAlegi
Aladern. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
Pensa el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
concertar amb el colAlegi Aladern el primer curs de Primària
per al curs 2013-2014?
El colAlegi Aladern (codi 07013531) és un centre d'Educació
Infantil que mantindrà concertades les mateixes unitats que el
curs passat.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EO)
A les Preguntes RGE núm. 3031/13, 3032/13, 3034/13,
3037/13, 3059/13, 3061/13, 3063/13 a 3065/13, 3068/13 i
3084/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, relatives a volum passatgers residents rutes marítimes
(1,2,4,7,8,10,12 a 14,17 i 19). (BOPIB núm. 92, de 27 de març
de 2013).
Respecte de l'any 2012?
- Quin és el volum anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a les rutes marítimes MaóBarcelona, Maó-València, Ciutadella-Barcelona, Sant AntoniDènia, Sant Antoni-València, Sant Antoni-Barcelona, EivissaBarcelona, Eivissa-València, Eivissa-Dènia, Palma-Dènia i
Palma-Barcelona l'any 2012?
El volum anual de passatgers residents en les diverses rutes
es coneix a través de la liquidació del descompte de resident per
part de les navilieres. La bonificació del descompte de resident
de les rutes no interinsulars és atesa per l'Estat, per la qual cosa
és la Direcció General de la Marina Mercant qui té aquesta
informació.
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Palma, 19 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EP)
A les Preguntes RGE núm. 3033/13, 3035/13, 3036/13,
3060/13, 3062/13, 3066/13 i 3067/13, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a volum
passatgers residents rutes marítimes (3, 5, 6, 9, 11, 15 i 16).
(BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears per a les rutes marítimes Maó-Palma,
Ciutadella-Alcúdia, Ciutadella-Cala Ratjada, Sant AntoniPalma, Sant Antoni-Formentera, Eivissa-Formentera i EivissaPalma l'any 2012?
El volum anual de passatgers residents en les diverses rutes
es coneix a través de la liquidació del descompte de resident per
part de les navilieres. La liquidació per part de les navilieres és
trimestral, per tant, s'adjunten les dades per trimestre amb
relació als passatgers residents amb dret a bonificació, amb
l'aclariment que només figuren les dades d'aquelles empreses
que han solAlicitat el pagament de la bonificació, per la qual cosa
en algun cas no es correspon amb la totalitat de viatgers
residents bonificats.
Amb relació a la ruta Maó-Palma no s'ha presentat cap
liquidació per part de les navilieres.
Eivissa-Formentera.
1r trimestre:
2n trimestre:
3r trimestre:
4t trimestre:

66.947
99.325
95.661
102.834

Alcúdia-Ciutadella:
1r trimestre:
2n trimestre:
3r trimestre:
4t trimestre:

10.904
36.199
39.321
13.741

Eivissa-Palma:
1r trimestre:
2n trimestre:
3r trimestre:
4t trimestre:

8.075
36.344
33.788
13.992

Cala Ratjada-Ciutadella:
2n trimestre:
Palma-Formentera:
2n trimestre:
3r trimestre:
4t trimestre:

Palma, 24 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EQ)
A la Pregunta RGE núm. 3042/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a llei sobre
la sostenibilitat i racionalització de l'administració local (II).
(BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
Creu el Govern de les Illes Balears que l'aplicació de la
futura llei sobre la sostenibilitat i racionalització de
l'Administració Local, en els termes coneguts, significaria la
modificació de l'Estatut d'Autonomia?
No. L'avantprojecte de llei, en els termes coneguts,
permetria clarificar les competències locals i evitar
superposicions entre les administracions.
Palma, 6 de maig de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
ER)
A la Pregunta RGE núm. 3043/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a llei sobre
la sostenibilitat i racionalització de l'administració local (III).
(BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
Quin serà el cost econòmic que haurà d'assumir la CAIB en
aplicació de la llei sobre la sostenibilitat i racionalització de
l'Administració Local?
A dies d'ara no hi ha previsions en aquest sentit.
Palma, 9 de maig de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
ES)
A la Pregunta RGE núm. 3045/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei sobre
la sostenibilitat i racionalització de l'administració local (V).
(BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

3.153
894
3.413
169

Sant Antoni de Portmany-Palma:
2n trimestre:
1.039
3r trimestre:
1.722
4t trimestre:
222
Sant Antoni de Portmany-Formentera:
3r trimestre:
86

Quina serà l'administració que hagi d'assumir l'avaluació
dels serveis socials municipals, una vegada entri en vigor la
Llei sobre sostenibilitat i racionalització de l'administració
local?
A data d'avui no està finalitzada la Llei de sostenibilitat
local, per la qual cosa no es pot determinar dita competència.
Palma, 20 de maig de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.
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Ordre de Publicació
ET)
A la Pregunta RGE núm. 3047/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prestació
de serveis socials (I). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).
Pot afectar el cost estàndard per a les prestacions dels
serveis socials comunitaris el sistema de finançament de la
CAIB?
El cost d'una prestació no depèn del finançament de la
CAIB.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EU)
A la Pregunta RGE núm. 3048/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prestació
de serveis socials (II). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).
L'administració autonòmica assumirà les competències i
l'exercici de la prestació dels serveis socials?
L'administració autonòmica exerceix i exercirà les
competències que segons la legalitat vigent li correspongui.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EV)
A la Pregunta RGE núm. 3049/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prestació
de serveis socials (III). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).
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Eivissa-Barcelona, Eivissa-Dènia, Palma-Dènia, PalmaValència i Palma-Barcelona l'any 2012?
El nombre de passatgers residents en les diverses rutes es
coneix a través de la liquidació del descompte de resident per
part de les navilieres. La bonificació del descompte de resident
de les rutes no interinsulars és atesa per l'Estat, per la qual cosa
és la Direcció General de la Marina Mercant qui té aquesta
informació.
Palma, 19 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EY)
A les Preguntes RGE núm. 3139/13, 3141/13 a 3143/13,
3146/13 a 3150/13, 3152/13, 3155/13 i 3156/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a
volum passatgers residents amb vehicle rutes marítimes (10, 12
a 14, 17 a 19,1, 2, 4, 7 i 8). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).
Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a les rutes
marítimes Sant Antoni/Barcelona, Eivissa/Barcelona,
Eivissa/València, Eivissa/Dènia, Palma/Dènia,
Palma/València, Palma/Barcelona, Maó/Barcelona,
Maó/València, Ciutadella/Barcelona, Sant Antoni/Dènia i Sant
Antoni/València l'any 2012?
El nombre de passatgers residents en les diverses rutes es
coneix a través de la liquidació del descompte de resident per
part de les navilieres. La bonificació del descompte de resident
de les rutes no interinsulars és atesa per l'Estat, per la qual cosa
és la Direcció General de la Marina Mercant qui té aquesta
informació.
Palma, 19 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Passaran tots els centres assistencials de serveis socials
municipals a titularitat de la CAIB?
No en tenim coneixement.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EX)
A les Preguntes RGE núm. 3086/13, 3087/13, 3089/13,
3092/13 a 3094/13, 3096/13, 3098/13 a 3100/13, 3103/13 a
3105/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, relatives a volum passatgers residents a rutes
marítimes (21, 22, 24, 27, 28, 18, 30, 32 a 34, 37 a 39).
(BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears per a les rutes marítimes MaóBarcelona, Maó-València, Ciutadella-Barcelona, Sant
Antoni-Dènia, Sant Antoni-València, Sant Antoni-Barcelona,

Ordre de Publicació
EZ)
A les Preguntes RGE núm. 3140/13, 3144/13, 3145/13,
3151/13, 3153/13, 3154/13 i 3157/13, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a volum
passatgers residents amb vehicle rutes marítimes (11, 15, 16,
3, 5, 6 i 9). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
Quin és el volum anual i per mesos de passatgers residents
a les Illes Balears que viatgen amb vehicle per a les rutes
marítimes Sant Antoni/Formentera, Eivissa/Formentera,
Eivissa/Palma, Maó/Palma, Ciutadella/Alcúdia,
Ciutadella/Cala Ratjada i Sant Antoni/Palma l'any 2012?
No disposam de dades de residents que viatgen amb vehicle.
Palma, 19 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
FA)
A la Pregunta RGE núm. 3159/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a oficines
d'escolarització. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
Quin cost té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per a les 31 oficines i suboficines d'escolarització
que es creen noves de cara a l'escolarització per al proper
curs?
Atès que la xarxa de suboficines que s'ha dissenyat per
atendre el procés d'escolarització durant el període de
presentació de solAlicituds d'admissió (del 2 al 16 de maig,
ambdós inclosos) es basa en fer ús de les dependències ja
existents que diversos ajuntaments i altres institucions d'arreu
de les Illes Balears han posat a disposició de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats, aquesta cessió temporal és
sense cap mena de càrrega econòmica com a contra prestació i
no suposarà cap despesa.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
FB)
A la Pregunta RGE núm. 3160/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cost
d'habilitació 012. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).
Quin cost té l'habilitació del telèfon 012 per resoldre dubtes
respecte al procés d'escolarització per al curs 2013-2014?
El telèfon 012 és un servei general de consulta per a tràmits
telemàtics de la CAIB. Per consegüent, no s'ha creat
específicament per al procés d'escolarització 2013-2014, sinó
que ja existia amb anterioritat. No suposa per tant cap cost per
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
FC)
A la Pregunta RGE núm. 3162/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a registre
lingüístic dels llibres de text. (BOPIB núm. 92, de 27 de març
de 2013).
Ha portat a terme alguna acció la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats que tingui a veure amb el registre
lingüístic dels llibres de text?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha dut
a terme cap acció relacionada amb el registre lingüístic dels
llibres de text.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
FD)
A la Pregunta RGE núm. 3196/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (I). (BOPIB núm. 92, de 27 de
març de 2013).
Quantes prescripcions farmacològiques s'han facturat al
Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2010?
Durant l'any 2010 s'han facturat 17.235.686 envasos
corresponents a prescripcions farmacològiques (s'exclouen del
còmput els productes dietoteràpics i els efectes i accessoris).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
FE)
A la Pregunta RGE núm. 3197/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (II). (BOPIB núm. 92, de 27 de
març de 2013).
Quantes prescripcions farmacològiques s'han facturat al
Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2011?
Durant l'any 2011 s'han facturat 17.718.625 envasos
corresponents a prescripcions farmacològiques (s'exclouen del
còmput els productes dietoteràpics i els efectes i accessoris).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
FF)
A la Pregunta RGE núm. 3198/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (III). (BOPIB núm. 92, de 27 de
març de 2013).
Quantes prescripcions farmacològiques s'han facturat al
Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2012?
Durant l'any 2012 s'han facturat 16.933.879 envasos
corresponents a prescripcions farmacològiques (s'exclouen del
còmput els productes dietoteràpics i els efectes i accessoris).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
FG)
A la Pregunta RGE núm. 3199/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (IV). (BOPIB núm. 92, de 27 de
març de 2013).
De totes les prescripcions farmacològiques facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2010, quantes
corresponen a la prescripció d'un medicament genèric?
De tots els medicaments facturats durant l'any 2010 a
prescripcions farmacològiques, 5.631.137 són envasos de
medicaments genèrics (s'exclouen del còmput els productes
dietoteràpics i els efectes i accessoris).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
FH)
A la Pregunta RGE núm. 3200/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (V). (BOPIB núm. 92, de 27 de
març de 2013).
De totes les prescripcions farmacològiques facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2011, quantes
corresponen a la prescripció d'un medicament genèric?
De tots els medicaments facturats durant l'any 2011 a
prescripcions farmacològiques, 6.604.912 són envasos de
medicaments genèrics (s'exclouen del còmput els productes
dietoteràpics i els efectes i accessoris).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
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FJ)
A la Pregunta RGE núm. 3266/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a prospeccions
petrolieres. (BOPIB núm. 93, de 5 d'abril de 2013).
Quins criteris, cartes informatives o peticions ha rebut el
Govern en relació amb les prospeccions petrolieres entre la
costa catalana i Menorca?
S'ha rebut el següent:
- Escrit de consulta a la Direcció General de Biodiversitat
(actualment Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic) de dia 12 de setembre de 2011,
sobre la base de l'article 17.1 del text refós de la Llei d'avaluació
d'impacte ambiental de projectes, Reial Decret Legislatiu
1/2008, s'11 de gener, feta pel subdirector general d'Avaluació
Ambiental del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, Sr. Enrique Bailly-Bailliere i Duran.
- Escrit de consulta a la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic de dia 11 de febrer de
2013, sobre la base de l'article 9.3 del text refós de la Llei
d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, Reial Decret
Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, feta pel director de l'Àrea
d'Indústria i Energia de la Delegació del Govern de les Illes
Balears i firmada pel Sr. Gabriel Juan Pastor i Mesana.
Palma, 26 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
FK)
A la Pregunta RGE núm. 3267/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a prospeccions
petrolieres 2. (BOPIB núm. 93, de 5 d'abril de 2013).
Quins informes ha emès la Conselleria de Medi Ambient
amb relació a les prospeccions petrolíferes entre la costa
catalana i Menorca?

FI)
A la Pregunta RGE núm. 3201/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prescripcions
farmacològiques facturades (VI). (BOPIB núm. 92, de 27 de
març de 2013).
De totes les prescripcions farmacològiques facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2012, quantes
corresponen a la prescripció d'un medicament genèric?
De tots els medicaments facturats durant l'any 2012 a
prescripcions farmacològiques, 7.039.367 són envasos de
medicaments genèrics (s'exclouen del còmput els productes
dietoteràpics i els efectes i accessoris).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Les prospeccions petrolíferes proposades es pretenen
desenvolupar en aigües lliures del Golf de Lleó. Per tant, l'òrgan
substantiu per aprovar o no aquesta activitat és el Govern
central.
La Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental
i Canvi Climàtic, com administració consultada dins el
procediment d'avaluació d'impacte ambiental, ha emès sobre
aquest projecte dos informes:
Un en resposta a la solAlicitud feta pel Ministeri
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, de data 12 de setembre
de 2011, i segons l'article 17.1 del text refós de la Llei
d'avaluació d'impacte de projectes.
L'altra en resposta a la solAlicitud efectuada per Delegació de
Govern de les Illes Balears (Àrea d'Indústria i Energia) d'11 de
febrer de 2013, d'acord amb el que preveu l'article 9.3 del Reial
Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel que s'aprova el text
refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de Projectes.
Palma, 26 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
FL)
A les Preguntes RGE núm. 3394/13, 3484/13, 3487/13 i
3492/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, relativa a projectes d'obra pública i/o tècnics (IV), a
cost total expropiacions per a construir carreteres a l'illa de
Formentera, a pagaments per compensar expropiacions per a
carreteres a Formentera i a pagaments efectuats per a obres
en carreteres a Formentera. (BOPIB núm. 93, de 5 d'abril, i 94,
de 12 d'abril de 2013).
Quins projectes d'obra pública i/o tècnics ha solAlicitat el
Consell Insular de Mallorca, amb especificació dels municipis
afectats, que redacti la Conselleria d'Administracions
Públiques d'acord amb els convenis signats sobre aquesta
qüestió durant la present legislatura i fins a la data de remissió
de la informació a qui la formula? Quin és el cost total
especificat per obra, amb el seu preu just i els interessos de
demora (si s'escau), de les expropiacions de terrenys
efectuades pel Govern de les Illes Balears per construir
carreteres a l'illa de Formentera des de 2003 fins a la data de
remissió de la informació a qui la formula? Quin ha estat el
cost total anual dels pagaments efectuats pel Govern de les
Illes Balears des de 2003 fins a la data de remissió de la
informació a qui la formula per a compensar les expropiacions
efectuades per a obres de carreteres a l'illa d'Eivissa tot
especificant-ho per obres efectuades? Quina ha estat la
quantitat total anual dels pagaments efectuats (amb l'IVA
desglossat) per a obres de carreteres a l'illa de Formentera pel
Govern de les Illes Balears des de 2003 fins a la data de
remissió de la informació a qui la formula, tot especificant-ho
per cadascuna de les obres afectades i adjuntant el preu
d'adjudicació (amb l'IVA desglossat), l'empresa o unions
temporals d'empresa (amb la relació de les empreses que les
composen i el percentatge de participació) així com les
quantitats corresponents a interessos de demora (si és el cas),
tot especificant les quantitats i anualitats demorades per aquest
concepte?
Cap.
Marratxí, 23 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
FM)
A la Pregunta RGE núm. 3401/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs. (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de
2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la Clínica Aragó durant l'any 2012?
S'han realitzat 914 interrupcions.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
FN)
A la Pregunta RGE núm. 3404/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (IV). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de
2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la Clínica EMECE durant l'any 2012?
S'han realitzat 455 interrupcions.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
FO)
A la Pregunta RGE núm. 3407/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (VII). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril
de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la Clínica Aurora Clínics durant l'any 2012?
S'han realitzat 267 interrupcions.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
FP)
A la Pregunta RGE núm. 3410/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts atesos (I).
(BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
Quin és el nombre de parts atesos a l'Hospital Son Dureta/
Hospital Son Espases des de l'any 2007 a 2012? Desglossat
per anys.
Hospital Son Dureta/ Son Espases (Dades Ac. Dec)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

2.001
2.008
1.904
1.842
1.809
1.929
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Ordre de Publicació
FQ)
A la Pregunta RGE núm. 3415/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts atesos (VI).
(BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
Quin és el nombre de parts atesos a l'Hospital Can Misses
des de l'any 2007 a 2012? Desglossat per anys.

Ordre de Publicació
FT)
A la Pregunta RGE núm. 3420/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts amb
cesària atesos (IV). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
Quin és el nombre de parts amb cesària atesos a l'Hospital
d'Inca des de l'any 2007 a 2012? Desglossat per anys.

Hospital Can Misses (Dades Ac. Dec)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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1.287
1.230
1.158
1.138
1.143
1.182

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Hospital d'Inca (Dades Ac. Dec)
2007
2008
2009
2010
2011
2012

79
156
154
157
171
136

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
Ordre de Publicació
FR)
A la Pregunta RGE núm. 3417/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts amb
cesària atesos (I). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
Quin és el nombre de parts amb cesària atesos a l'Hospital
Son Dureta/ Hospital Son Espases des de l'any 2007 a 2012?
Desglossat per anys.
Hospital Son Dureta/ Son Espases (Dades Ac. Dec)
2007
2008
2009
2010
2011
2012

458
490
473
463
489
542

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
FU)
A la Pregunta RGE núm. 3421/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts amb
cesària atesos (V). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
Quin és el nombre de parts amb cesària atesos a l'Hospital
Verge del Toro/Mateu Orfila des de l'any 2007 a 2012?
Desglossat per anys.
Hospital Verge del Toro/Mateu Orfila (Dades Ac. Dec)
2007
2008
2009
2010
2011
2012

147
151
128
166
136
156

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
Ordre de Publicació
FS)
A la Pregunta RGE núm. 3419/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts amb
cesària atesos (III). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
Quin és el nombre de parts amb cesària atesos a l'Hospital
de Manacor des de l'any 2007 a 2012? Desglossat per anys.

Quin és el nombre de parts amb cesària realitzats a
l'Hospital de Can Misses des de l'any 2007 a 2012? Desglossat
per anys.

Hospital de Manacor (Dades Ac. Dec)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
FV)
A la Pregunta RGE núm. 3422/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts amb
cesària atesos (VI). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).

266
229
200
178
159
178

Hospital Can Misses (Dades Ac. Dec)
2007
2008
2009
2010
2011
2012

290
329
288
235
234
243
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
FX)
A la Pregunta RGE núm. 3493/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a criteris per
prioritzar projectes d'ajuntaments i consells insulars. (BOPIB
núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
Quins criteris seguirà la Conselleria d'Administracions
Públiques per prioritzar la redacció dels projectes que
ajuntaments i consells insulars han presentat fina al dia de la
remissió de la informació a qui la formula i derivats dels
convenis signats per la conselleria amb les administracions
esmentades durant la present legislatura?
Els criteris són els que s'expliquen a la resolució del
conseller d'Administracions Públiques per la qual s'aprova el
Programa d'assistència tècnica als ajuntaments i els consells
insulars de les Illes Balears en matèria d'obres públiques per al
període 2012-2013, publicades al BOIB núm. 102 (17 de juliol
de 2012).

- Emetre informes tècnics sobre matèries relatives a obres
públiques.
- Intervenir en meses de contractació en els casos en què ho
estableixi l'òrgan de contractació.
- Donar suport a la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa per a expedients de classificació de contractistes
d'obres.
- Fer la tramitació i el seguiment de programes o convenis
d'ajuda tècnica o econòmica per a la realització d'obres
públiques.
- Fer el seguiment de la tramitació davant altres
administracions o davant altres organismes d'aquesta
administració de plans, avantprojectes o projectes d'obres
públiques a fi d'obtenir autoritzacions, permisos, dictàmens o
declaracions necessaris per executar-los.
- Elaborar instruccions i recomanacions tècniques i donar
assistència a la redacció d'instruments normatius en matèria
d'obres públiques.
- ColAlaborar en l'impuls, l'actualització i la difusió de la
investigació i dels avanços tecnològics en matèria d'obres
públiques.
- Realitzar les tasques que li encomani el director general/la
directora general en l'àmbit de les seves funcions.
Departament d'Obres Públiques.

Marratxí, 24 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
FY)
A la Pregunta RGE núm. 3494/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a personal
Conselleria d'Administracions Públiques assignat a la redacció
de projectes. (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
Quin personal adscrit a la Conselleria d'Administracions
Públiques ha assignat o preveu assignar el conseller
d'Administracions Públiques a la redacció dels projectes
derivats dels convenis signats amb ajuntaments i consells, amb
especificació de la seva categoria professional i les funcions
assignades?
Gabinet Tècnic.
Cap de Gabinet Tècnic. Enginyer de camins, canals i ports.
Categoria professional A1.
- Dirigir i coordinar tot el personal adscrit al Gabinet Tècnic.
- Supervisar projectes d'acord amb la legislació vigent en
matèria de contractació pública.
- Revisar instruments de planificació, programes
d'actuacions, estudis previs, avantprojectes, projectes de traçat,
estudis de viabilitat i altres estudis tècnics relatius a obres
públiques.
- Emetre informes relatius als projectes de modificació o de
liquidació de les obres contractades.
- Representar la conselleria en la recepció parcial o total de
contractes d'obres i la comprovació material d'inversions en
contractes de concessió d'obra pública en els casos en què ho
estableixi l'òrgan de contractació.
- Supervisar expedients d'expropiació.
- Emetre informes sobre els expedients d'afeccions a domini
públic i expropiacions tramesos al Gabinet Tècnic de
Supervisió.

Cap del Departament d'Obres Públiques. Enginyer de
camins, canals i ports. Categoria professional A1.
- Dirigir, controlar, supervisar i coordinar els diversos
serveis, seccions i negociats adscrits al departament.
- Impulsar, dirigir i coordinar els plans, projectes i obres de
construcció.
- Supervisar les obres que li siguin encomanades.
- Assessorar tècnicament els òrgans superiors de la
conselleria.
- Realitzar les tasques que li encomani el director general/la
directora general en l'àmbit de les seves funcions.
Cap adjunt/adjunta de Conservació i Explotació. Enginyer
de camins, canals i ports. Categoria professional A1.
- Redactar, conformar i elaborar els projectes, estudis i
informes en matèria d'obres públiques.
- Supervisar i exercir les funcions de representació de
l'Administració en els expedients d'expropiacions.
- Realitzar inspeccions i emetre informes tècnics.
- Realitzar les tasques que li encomani el cap del
Departament d'Obres Públiques i el director general/la directora
general en l'àmbit de les seves funcions.
Enginyer/enginyera de projectes i obres de conservació.
Enginyer de camins, canals i ports. Categoria professional A1.
- Desenvolupar les funcions genèriques que siguin pròpies
dels cos facultatiu superior de l'Administració Especial,
descrites en la normativa reguladora de la funció pública, les
quals s'han d'adaptar en cada supòsit a l'àmbit de la unitat
orgànica o centre directiu al qual es destini o adscriguin.
- Executar la topografia que ha de servir de suport als
projectes, obres i expropiacions i també donar el suport
necessari als equips de direcció d'obra.
- Realitzar inspeccions i emetre informes.
- Exercir les funcions de representació de l'Administració en
els expedients d'expropiacions que li encomanin.
- Realitzar les tasques que li encomanin els òrgans directius
i el director general/la directora general en l'àmbit de les seves
funcions.
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Ajudant tècnic/ajudanta tècnica d'obres. Categoria
professional C1.
- Les funcions assignades a la realització d'activitats de
colAlaboració, preparació, gestió de la informació, inspecció
d'activitats, actualització i tramitació de documentació,
elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment
d'equips i aplicacions i, en general, relacionades amb carreteres
i altres infraestructures públiques.
- Realitzar les tasques que li encomanin els òrgans superiors,
directius i el director general/la directora general en l'àmbit de
les seves funcions.
Ajudant tècnic/ajudanta tècnica. Categoria professional C1.
- Les funcions assignades a la realització d'activitats de
colAlaboració , preparació, gestió d'informació, inspecció
d'activitats, actualització i tramitació de documentació,
elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment
d'equips i aplicacions i, en general, relacionades amb carreteres
i altres infraestructures públiques.
- Realitzar les tasques que li encomanin els òrgans superiors,
directius i el director general/la directora general en l'àmbit de
les seves funcions.
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Quin personal de caràcter tècnic i/o administratiu ha
contractat o pensa contractar la Conselleria d'Administracions
Públiques per tal de fer front a la redacció dels projectes
derivats dels convenis signats amb ajuntament i consells?
La Conselleria d'Administracions Públiques no ha contractat
ni tampoc no té previst contractar cap personal de caràcter
tècnic i/o administratiu per tal de fer front a la redacció dels
projectes derivats dels convenis signats amb els ajuntaments i
amb els consells, ja que d'acord amb el que es preveu en el punt
5 dels antecedents de la resolució del conseller
d'Administracions Públiques per la qual s'aprova el Programa
d'assistència tècnica als ajuntaments i als consells insulars de les
Illes Balears en matèria d'obres públiques per al període 20122013 (publicada en el BOIB núm. 102, de 17 de juliol de 2012),
"l'Administració autonòmica disposa de mitjans tècnics i
humans suficients per donar suport tècnic en matèria d'obres
públiques als ajuntaments i consells insulars".
Marratxí, 17 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Topògraf/topògrafa cap de brigada. Categoria professional
C1.
- Les funcions assignades a la realització d'activitats de
colAlaboració , preparació, gestió d'informació, inspecció
d'activitats, actualització i tramitació de documentació,
elaboració i administració de dades, inventariat i manteniment
d'equips i aplicacions i, en general, relacionades amb carreteres
i altres infraestructures públiques.
- Realitzar les tasques que li encomanin els òrgans superiors,
directius i el director general/la directora general en l'àmbit de
les seves funcions.
Cap del Negociat I. Categoria professional C1.
- Executar tasques administratives en general.
- Donar suport al cap de Departament d'Obres Públiques.
- Tramitar els expedients.
- Realitzar les tasques que li encomanin el cap/la cap del
Departament d'Obres Públiques i el director general/la directora
general en l'àmbit de les seves funcions.
Cap del Negociat V. Categoria professional C1.
- Donar suport administratiu al cap del Departament d'Obres
Públiques.
- Executar les tasques administratives en matèria d'obres
públiques que li encomanin.
- Realitzar les tasques que li encomanin el cap/la cap del
Departament d'Obres Públiques en l'àmbit de les seves funcions.

Marratxí, 22 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
FZ)
A la Pregunta RGE núm. 3495/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a personal tècnic
i/o administratiu contractat per la Conselleria
d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de
2013).

Ordre de Publicació
GA)
A la Pregunta RGE núm. 3496/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a contractació
empresa per a la redacció de projectes derivats dels convenis
signats amb ajuntaments i consells. (BOPIB núm. 94, de 12
d'abril de 2013).
Ha contractat o considera necessari fer-ho el conseller
d'Administracions Públiques cap empresa o gabinet tècnic per
tal de fer front a la redacció de projectes derivats dels convenis
signats amb ajuntaments o consells?
No.
Marratxí, 18 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
GB)
A la Pregunta RGE núm. 3498/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cost total
expropiacions per a construir carreteres a l'illa de Menorca.
(BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
Quin és el cost total especificat per obra, amb el seu preu
just i els interessos de demora (si s'escau), de les expropiacions
de terrenys efectuades pel Govern de les Illes Balears per
construir carreteres a l'illa de Menorca des de 2003 fins a la
data de remissió de la informació a qui la formula?
Tota la documentació referent a la pregunta, a causa de la
seva extensió, es pot consultar en el Departament d'Obres
Públiques ubicat al carrer Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon
de Son Rossinyol de Palma.
Marratxí, 24 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
GC)
A les Preguntes RGE núm. 3499/13 a 3508/13 i 3510/13 a
3512/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, relatives a obres als ports d'Andratx, Cala Ratjada,
Pollença, Cala Figuera de Santanyí, Colònia de Sant Jordi,
Portopetro, Portocolom, Portocristo, Cala Bona, Sóller,
Fornells, Ciutadella i Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm.
94, de 12 d'abril de 2013).

Ordre de Publicació
GF)
A la Pregunta RGE núm. 3526/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues (II). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs? Desglossat per hospital, el mes de març de 2013.
Març 2013

A causa de l'extensió/les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
GD)
A la Pregunta RGE núm. 3522/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (V). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de
2013).
Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de
Lluc el mes de març de 2013?
Sí.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GE)
A la Pregunta RGE núm. 3525/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues (I). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma? Desglossat per
hospital, el mes de març de 2013.
Març 2013
Hospital Son Espases
35
Hospital Son Llàtzer
22
Hospital de Manacor
15
Hospital Comarcal d'Inca
12
Hospital Can Misses d'Eivissa
14
Hospital General Mateu Orfila de Menorca 9
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Hospital Son Espases
32
Hospital Son Llàtzer
0
Hospital de Manacor
9
Hospital Comarcal d'Inca
6.
Hospital Can Misses d'Eivissa
4.
Hospital General Mateu Orfila de Menorca 5
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GG)
A les Preguntes RGE núm. 3542/13, 3543/13 i 3545/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a despesa en capellans o personal religiós (III, IV i
VI). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
Ateses les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
GH)
A la Pregunta RGE núm. 3546/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a quantitat de
capellans o personal religiós (I). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril
de 2013).
Quantes persones, capellans, o personal religiós, presten
serveis d'assistència religiosa als hospitals del Servei Balear
de Salut de les Illes Balears durant l'any 2007 i desglossats per
hospitals?
Durant l'any 2007 han prestat serveis d'assistència religiosa
als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears un total de
13 persones desglossat per hospitals.
Hospital General:
2
Hospital Psiquiàtric: 1
Hospital Joan March: 1
Hospital Son Dureta: 3
Hospital Mateu Orfila: 2
Hospital d'Inca:
0
Hospital de Manacor: 1
Hospital Son Llàtzer: 1
Hospital Can Misses: 2
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
GI)
A la pregunta RGE núm. 3547/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a quantitat de
capellans o personal religiós (II). (BOPIB núm. 94, de 12
d'abril de 2013).
Quantes persones, capellans, o personal religiós, presten
serveis d'assistència religiosa als hospitals del Servei Balear
de Salut de les Illes Balears durant l'any 2008 i desglossats per
hospitals?
Durant l'any 2008 han prestat serveis d'assistència religiosa
als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears un total de
15 persones desglossat per hospitals.
Hospital General:
2
Hospital Psiquiàtric: 1
Hospital Joan March: 1
Hospital Son Dureta: 3
Hospital Mateu Orfila: 2
Hospital d'Inca:
2
Hospital de Manacor: 1
Hospital Son Llàtzer: 1
Hospital Can Misses: 2
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Ordre de Publicació
GK)
A la Pregunta RGE núm. 3549/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a quantitat de
capellans o personal religiós (IV). (BOPIB núm. 94, de 12
d'abril de 2013).
Quantes persones, capellans o personal religiós, presten
serveis d'assistència religiosa als hospitals del Servei Balear
de les Illes Balears, durant el 2010 i desglossat per hospitals?
Durant l'any 2010 han prestat serveis d'assistència religiosa
als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears un total de
15 persones, desglossat per hospitals:
- Hospital General.
2
- Hospital Psiquiàtric:
1
- Hospital Joan March:
1
- Hospital Son Dureta:
3
- Hospital Mateu Orfila:
2
- Hospital d'Inca:
2
- Hospital de Manacor:
1
- Hospital Son Llàtzer:
1
- Hospital Can Misses:
2
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GJ)
A la Pregunta RGE núm. 3548/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a quantitat de
capellans o personal religiós (III). (BOPIB núm. 94, de 12
d'abril de 2013).
Quantes persones, capellans, o personal religiós, presten
serveis d'assistència religiosa als hospitals del Servei Balear
de Salut de les Illes Balears durant l'any 2009 i desglossats
per hospitals?
Durant l'any 2009 han prestat serveis d'assistència religiosa
als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears un total de
15 persones desglossat per hospitals.
Hospital General:
2
Hospital Psiquiàtric: 1
Hospital Joan March: 1
Hospital Son Dureta: 3
Hospital Mateu Orfila: 2
Hospital d'Inca:
2
Hospital de Manacor: 1
Hospital Son Llàtzer: 1
Hospital Can Misses: 2
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GL)
A les Preguntes RGE núm. 3550/13 i 3551/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
quantitat de capellans o personal religiós (V i VI). (BOPIB
núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
Quantes persones, capellans o personal religiós, presten
serveis d'assistència religiosa als hospitals del Servei Balear
de les Illes Balears, durant el 2011 i el 2012 i desglossat per
hospitals?
Durant els anys 2011 i 2012 han prestat serveis d'assistència
religiosa als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears un
total de 16 persones, desglossat per hospitals:
- Hospital General:
2
- Hospital Psiquiàtric:
1
- Hospital Joan March:
1
- Hospital Son Espases:
3
- Hospital Mateu Orfila:
2
- Hospital d'Inca:
3
- Hospital de Manacor:
1
- Hospital Son Llàtzer:
1
- Hospital Can Misses:
2
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
GM)
A la Pregunta RGE núm. 3758/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
d'IB3 (I). (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).
Quina ha estat l'audiència mitjana d'IB3 Televisió durant
l'any 2012?
L'audiència mitjana d'IB3 Televisió durant l'any 2012 ha
estat del 6.3% de quota.
Palma, 6 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
GN)
A la Pregunta RGE núm. 3759/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
d'IB3 (II). (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).
Quina ha estat l'audiència mitjana d'IB3 Televisió durant
l'any 2011?
L'audiència mitjana d'IB3 Televisió durant l'any 2011 ha
estat del 5.2% de quota.
Palma, 6 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
GO)
A la Pregunta RGE núm. 3760/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
d'IB3 (III). (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).
Quina ha estat l'audiència mitjana d'IB3 Televisió durant
l'any 2010?
L'audiència mitjana d'IB3 Televisió durant l'any 2010 ha
estat del 5.5% de quota.
Palma, 6 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
GQ)
A la Pregunta RGE núm. 3762/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
informatius de migdia d'IB3 (I). (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril
de 2013).
Quina va ser l'audiència mitjana dels informatius de migdia
d'IB3 Televisió durant l'any 2012?
L'audiència mitjana dels informatius de migdia d'IB3
Televisió durant l'any 2012 ha estat del 14.8% de quota.
Palma, 6 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
GR)
A la Pregunta RGE núm. 3763/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
informatius de migdia d'IB3 (II). (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril
de 2013).
Quina va ser l'audiència mitjana dels informatius de migdia
d'IB3 Televisió durant l'any 2011?
L'audiència mitjana dels informatius de migdia d'IB3
Televisió durant l'any 2011 ha estat del 14.5% de quota.
Palma, 6 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
GS)
A la Pregunta RGE núm. 3764/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
informatius de migdia d'IB3 (III). (BOPIB núm. 95, de 19
d'abril de 2013).
Quina va ser l'audiència mitjana dels informatius de migdia
d'IB3 Televisió durant l'any 2010?
L'audiència mitjana dels informatius de migdia d'IB3
Televisió durant l'any 2010 ha estat del 14.7% de quota.

Ordre de Publicació
GP)
A la Pregunta RGE núm. 3761/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
d'IB3 (IV). (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).
Quina ha estat l'audiència mitjana d'IB3 Televisió durant
l'any 2009?
L'audiència mitjana d'IB3 Televisió durant l'any 2009 ha
estat del 5.1% de quota.
Palma, 6 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:

Palma, 6 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.
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Ordre de Publicació
GT)
A la Pregunta RGE núm. 3765/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
informatius de migdia d'IB3 (IV). (BOPIB núm. 95, de 19
d'abril de 2013).
Quina va ser l'audiència mitjana dels informatius de migdia
d'IB3 Televisió durant l'any 2009?
L'audiència mitjana dels informatius de migdia d'IB3
Televisió durant l'any 2009 ha estat del 14.1% de quota.
Palma, 6 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
GU)
A la Pregunta RGE núm. 3766/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
del programa cinema de l'oest (I). (BOPIB núm. 95, de 19
d'abril de 2013).
Quina ha estat l'audiència mitjana del programa cinema de
l'oest durant l'any 2012?
L'audiència mitjana del programa de cinema de l'oest durant
l'any 2012 ha estat del 5.2% de quota en emissió regular de
dilluns a divendres.
Palma, 6 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
GV)
A la Pregunta RGE núm. 3767/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
del programa cinema de l'oest (II). (BOPIB núm. 95, de 19
d'abril de 2013).
Quina ha estat l'audiència mitjana del programa cinema de
l'oest durant l'any 2011?
L'audiència mitjana del programa de cinema de l'oest durant
l'any 2011 ha estat del 2.9% de quota en dues emissions.
Palma, 6 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
GX)
A la Pregunta RGE núm. 3768/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
del programa cinema de l'oest (III). (BOPIB núm. 95, de 19
d'abril de 2013).
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Quina ha estat l'audiència mitjana del programa cinema de
l'oest durant l'any 2010?
L'audiència mitjana del programa de cinema de l'oest durant
l'any 2010 ha estat del 3.4% de quota en vint-i-tres emissions.
Palma, 6 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
GY)
A la Pregunta RGE núm. 3769/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
del programa cinema de l'oest (IV). (BOPIB núm. 95, de 19
d'abril de 2013).
Quina ha estat l'audiència mitjana del programa cinema de
l'oest durant l'any 2009?
L'audiència mitjana del programa de cinema de l'oest durant
l'any 2009 ha estat del 2.9% de quota en tres emissions.
Palma, 6 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
GZ)
A la Pregunta RGE núm. 3839/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
avantprojecte de llei de transports. (BOPIB núm. 95, de 19
d'abril de 2013).
El Sr. Conseller ha apuntat en diverses ocasions que,
d'acord amb el text de l'avantprojecte de llei de transports no
serien possibles determinades línies deficitàries. Per això es
demana, d'acord amb què compta el Govern, permetria el nou
redactat haver obert la línia del metro?, hagués permès
recuperar la línia fins a Sa Pobla?, i fins a Manacor?
Considera el Sr. Conseller que aquesta redacció pot afectar la
promesa electoral d'estendre la línia de metro fins a l'Hospital
Son Espases?
La llei de transports i mobilitat de Balears establirà que per
escometre inversions en matèria de mobilitat d'una certa
envergadura es requerirà un informe independent sobre
viabilitat d'aquella.
És molt fàcil d'entendre, no es pot sostenir que per a una
inversió com la de Manacor-Artà es comprin abans els trens que
l'estudi de demanda. La gestió dels diners públics requereix un
cert ordre i molta serietat i hem d'evitar que una situació com
l'esmentada es torni a donar en el futur.
Palma, 9 de maig de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
HA)
A la Pregunta RGE núm. 3846/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs. Març 2013. (BOPIB
núm. 95, de 19 d'abril de 2013).

Títol obra: Neteja i desbrossament dels torrents que
discorren pels municipis de Felanitx, Santanyí i Campos.
Ident. 6006
Inici obra: 26/11/2011
Final obra: 25/03/2012
Pres. adjud: 209.013,49 euros.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de març de 2013?
Quantes a les clíniques autoritzades per realitzar-ne durant el
mes de març de 2013 i que hagin estat abonades per l'ib-salut?

Títol obra: Condicinament i millora dels torrents que
discorren pels termes municipals d'Artà i Santa Margalida
Ident. 6022
Inici obra: 15/12/2011
Final obra: 26/07/2012
Pres. adjud: 155.760 euros

A la sanitat pública de la nostra comunitat autònoma s'han
realitzat 125 interrupcions voluntàries de l'embaràs durant el
mes de març de 2013.
S'han realitzat 11 interrupcions voluntàries en clíniques
autoritzades.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
HB)
A la Pregunta RGE núm. 3865/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a llibres en
"llengua balear". (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).
Com valora el Sr. Conseller que el President del Govern
anunciï que els llibres de text seran en "llengua balear"?
Els llibres de text han de reflectir les modalitats
lingüístiques pròpies de les Illes Balears, d'acord amb l'article
35 del nostre Estatut d'Autonomia.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
HC)
A la Pregunta RGE núm. 3925/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a torrents zona
llevant de Mallorca. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
Quines mesures ha pres la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per evitar problemes als torrents de la zona
de llevant de Mallorca?
La Direcció General de Recursos Hídrics ha executat les
següents obres als torrents de la zona de llevant de Mallorca:
Títol obra: Neteja del torrent de Manacor tram EDAR en la
confluència amb el torrent de Na Borges, terme municipal
Manacor.
Ident. 5930
Inici obra: 13/12/2011
Final obra: 12/02/2012
Pres. adjud. 89.489,12 euros
Títol obra: Desbrossament i adequació del torrent Na Borges
(tram Can Panxeta), termes municipal de Petra i Manacor.
Ident. 5999
Inici obra: 03/07/2012
Final obra: 02/09/2012
Pres. adjud. 84.679,66 euros

Títol obra: Neteja i desbrossament de diversos torrents, Can
Amer, Ses Planes, Sa Blanquera i Port Nou, en els termes
municipals de Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera.
Ident. 6023
Inici obra: 10/12/2011
Final obra: 09/02/2012
Pres. adjud. 122.134,61 euros
Títol obra: Desbrossament i condicionament dels torrents del
terme municipal de Capdepera
Inici obra: 03/11/2011
Final obra: 07/02/2012
Pres. adjud: 186.996,40 euros
Total: 848.073,28 euros.
Palma, 13 de maig de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
HD)
A la Pregunta RGE núm. 3972/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a analítiques de sanitat
animal. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
Quantes analítiques de sanitat animal s'han realitzat
anualment en els últims quatre anys i amb quines finalitats?
En el laboratori de l'Institut de Biologia Animal a l'any 2009
s'han realitzat un total de 228.738 analítiques de sanitat animal,
l'any 2010 un total de 113.396, l'any 2011 un total de 80.921 i
l'any 2012 un total de 58.606 amb la finalitat de la lluita,
prevenció, vigilància, eradicació i control de determinades
malalties animals: malaltia d'Aujeszky; pesta porcina clàssica;
pesta porcina africana; malaltia vesicular porcina; brucelAlosi
bovina, ovina i caprina; tuberculosi bovina; leucosi i
peripneumònia bovina; encefalopatia espongiforme bovina,
salmonelAlosi aviar i llengua blava.
Palma, 10 de maig de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
HE)
A la Pregunta RGE núm. 4147/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a responsable de
la custòdia de l'expedient del farmacèutic substitut de l'oficina
de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá. (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).

Ordre de Publicació
HH)
A les Preguntes RGE núm. 4151/13 i 4152/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a escrit
del cap de servei d'Ordenació Farmacèutica i a escrit del Sr.
José Ramón Bauzá nomenant substituta. (BOPIB núm. 96, de
26 d'abril de 2013).

Quina persona o càrrec de la Direcció General de Gestió
Econòmica i Farmàcia és el responsable de la custòdia de
l'expedient del farmacèutic substitut de l'oficina de farmàcia
del Sr. José Ramón Bauzá?

On es troba l'escrit de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social de dia 6 d'octubre de 2009, del cap de servei
d'Ordenació Farmacèutica, dirigida al Sr. José Ramón Bauzá
i Díaz, titular-propietari d'una oficina de farmàcia allà on es
requereix el nomenament d'un farmacèutic substitut? On es
troba l'escrit de dia 10 de novembre de 2009, del Sr. José
Ramón Bauzá pel qual solAlicita el nomenament de la Sra.
Francisca Mudoy Servera com a farmacèutica substituta de la
seva oficina de farmàcia, des de dia 1 de novembre de 2009?

La Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia manté
un arxiu general amb totes i cadascuna de les oficines de
farmàcia.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
HF)
A la Pregunta RGE núm. 4148/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a expedient del
farmacèutic substitut de l'oficina de farmàcia del Sr. José
Ramón Bauzá. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
S'ha donat alguna instrucció des de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, perquè sigui destruïda la
documentació relacionada amb el farmacèutic substitut de
l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá?
No.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
HG)
A les Preguntes RGE núm. 4149/13 i 4150/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
gestions fetes amb escrit dirigit al cap de l'Ordenació
Farmacèutica i a gestions fetes amb escrit del nomenament de
la Sra. Francisca Mudoy Servera. (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Què s'ha fet dins la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social amb l'escrit, de dia 6 d'octubre de 2009, del cap de
servei d'Ordenació Farmacèutica, dirigida al Sr. José Ramón
Bauzá i Díaz, titular-propietari d'una oficina de farmàcia? Què
s'ha fet dins la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
amb l'escrit, de dia 10 de novembre de 2009, del Sr. José
Ramón Bauzá i Díaz, pel qual solAlicita el nomenament de al
Sra. Francisca Mudoy Servera com a farmacèutica substituta
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá, des de dia
1 de març de 2009?
S'ha seguit el procediment ordinari i habitual per a aquest
tipus de solAlicitud.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Es troba arxivat com l'altra documentació, d'acord amb el
procediment ordinari i habitual per a aquest tipus de solAlicitud.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
HI)
A la Pregunta RGE núm. 4421/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a sancions a
farmàcies (I). (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).
Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears han estat
objecte de sanció administrativa ferma en via administrativa,
o inhabilitació professional i estan excloses de la concertació
amb el Servei de Salut de les Illes Balears o amb la Mutualitat
General de Funcionaris Civils de l'Estat, la Mutualitat General
Judicial o l'Institut Social de les Forces Armades, des de dia 1
de gener de 2002 fins dia 25 d'abril de 2013? Desglossat per
anys naturals.
El nombre d'oficines de farmàcia amb expedient
administratiu sancionador resolt des de l'1 de gener de 2002 fins
dia 25 d'abril de 2013, desglossat per anys naturals és el
següent:
Any
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Nombre oficines.
9
6
8
3
0
2
36
3
14
4
6
0
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Ordre de Publicació
HJ)
A les Preguntes RGE núm. 4423/13 i 4424/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
utilització racional dels medicaments (I i II). (BOPIB núm. 97,
de 3 de maig de 2013).
Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears
participen en els programes d'atenció farmacèutica i en la
realització del conjunt d'activitats destinades a la utilització
racional dels medicaments que ha establert l'administració
sanitària de les Illes Balears o el Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat, des de l'any 2007 fins l'any 2013?
Desglossat per anys naturals. Quantes oficines de farmàcia de
les Illes Balears participen en els programes d'atenció
farmacèutica i en la realització del conjunt d'activitats
destinades a la utilització racional dels medicaments que ha
establert l'administració sanitària de les Illes Balears o el
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, des de l'any
2007 fins l'any 2013? Desglossat per anys naturals.

Ordre de Publicació
HL)
A les Preguntes RGE núm. 4666/13 a 4668/13, 4669/13,
4672/13, 4675/13 a 4679/13 i 4684/13, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a mort del Sr.
Alpha Pam (VIII a X, XI, XIV, XVII a XXI i XXVI). (BOPIB
núm. 98, de 10 de maig de 2013).
A causa de les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
HM)
A les Preguntes RGE núm. 4670/13, i 4671/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a mort
del Sr. Alpha Pam (XII i XIII). (BOPIB núm. 98, de 10 de maig
de 2013).
Va haver de pagar el Sr. Alpha Pam per l'atenció mèdica
al Servei d'Urgències de l'Hospital Comarcal d'Inca?

Totes les oficines de farmàcia de les Illes Balears.
Es va remetre factura per l' atenció mèdica al Servei
d'Urgències de l'Hospital Comarcal d'Inca al Sr. Alpha Pam?

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
HK)
A la Pregunta RGE núm. 4551/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
horari reduït (I). (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).
Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen
autoritzat horari reduït des del 2007 fins el 2012? Desglossat
per anys.
El nombre d'oficines de farmàcia amb expedient
administratiu sancionador resolt des de l'1 de gener de 2002 fins
dia 25 d'abril de 2013, desglossat per anys naturals és el
següent:
Any

2007
2008
2009
2010
2011
2012
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Nombre oficines
(horari reduït)
13
11
12
13
16
14

Des de l'Hospital Comarcal d'Inca no s'ha generat cap tipus
de factura, ni manual ni per mitjà de diferents programes de
facturació, al Sr. Alpha Pam.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
HN)
A la Pregunta RGE núm. 4685/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Tomàs i Mulet, relativa a mort del Sr. Alpha
Pam. (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).
Durant els mesos de 2013 que el Sr. Alpha Pam va està
malalt, des de l'Administració sanitària es varen exercir
funcions de policia sanitària?
Arran de la comunicació de dia 18 de febrer de 2013 de
l'Hospital d'Inca d'un cas positiu de tuberculosi, en coordinació
amb el Servei d'Epidemiologia, la UBS de Can Picafort i el
mateix hospital d'Inca es va activar el protocol d'investigació de
contactes.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
HO)
A la Pregunta RGE núm. 4711/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a places amortitzades
en el sector públic instrumental. (BOPIB núm. 99, de 17 de
maig de 2013).
Relació de places amortitzades en el sector públic
instrumental des del juliol de 2011, especificant el nom del lloc
de treball, l'ens afectat i el tipus de contracte del treballador/a
que l'ocupava.
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Pel que fa a la relació de places amortitzades en el sector
públic instrumental des del juliol de 2011, especificant el nom
de treball, l'ens afectat i el tipus de contracte del treballador/a
que l'ocupava, aquesta documentació l'ha de solAlicitar a les
conselleries d'adscripció de cada ens.
Palma, 30 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
HP)
A la Pregunta RGE núm. 4712/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a promoció turística
als consells. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
Quines són les causes que han fet canviar la previsió del
Govern de les Illes Balears quant al traspàs de la promoció
turística als consells insulars?
La previsió del Govern no ha canviat.
Palma, 29 de maig de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
HQ)
A la Pregunta RGE núm. 4713/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a promoció turística
als consells (II). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
Quin és el calendari de feina del Govern de les Illes
Balears per fer efectiu el traspàs de la promoció turística als
consells insulars?
El que decideixi la Comissió Mixta de Transferències.
Palma, 29 de maig de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
HR)
A la Pregunta RGE núm. 4804/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones
entrevistades (I). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
Quines han estat les persones entrevistades pel programa
50 minuts d'IB3 Televisió des dels seus inicis?
Us trasllat la relació de persones entrevistades al programa
50 minuts.
PGM 1: Josep Ignasi Aguiló, vicepresident econòmic, i
Antonio Yoh, president empresaris xinesos a Mallorca.
PGM. 2: Gabriel Company, conseller Agricultura, Medi
Ambient i Territori, i Tomeu Català, president Projecte Home
Balears.
PGM 3: Francina Armengol, secretària general PSIB-PSOE
i Tummy Bestard, exagent consular Estats Units a Balears.
PGM 4: Mateu Isern, batlle de Palma.
PGM 5: Carlos Delgado, conseller de Turisme.
PGM 6: Martí Sansaloni, conseller de Salut.

6143

PGM 7: Gabriel Barceló, secretari general PSM Entesa
Nacionalista.
PGM 8: Javier Alarcón, director Institut Medicina Legal
Illes Balears.
PGM 9: Simón Gornés, conseller d'Administracions
Públiques.
PGM 10: Franciso Manuel Kovacs, president Fundació
Kovacs.
PGM 11: Francesc Antich, senador i expresident de les Illes
Balears.
PGM 12: Catalina Soler, consellera de Medi Ambient del
Consell Insular de Mallorca.
PGM 13: Javier Salinas, bisbe de Mallorca.
PGM 14: Rafel Bosch, conseller d'Educació, Cultura i
Universitats.
PGM 15: Joan Albertí, president de la Federació d'Entitats
Locals de les Illes Balears.
PGM 16: Álvaro Middelmann, exdirector general d'Air
Berlin Espanya i Portugal.
PGM 17: Maria Salom, president del Consell Insular de
Mallorca.
PGM 18: Amadeo Spadaro, doctor en economia i professor
de la UIB.
PGM 19: Pere Ferrer, historiador i biògraf de Joan March.
PGM 20. Margalida Duran, presidenta del Parlament de les
Illes Balears.
PGM 21: Francesca Ramis, directora del SOIB.
PGM 22: Jaume Ferrer, president del Consell Insular de
Formentera.
PGM 23: Santiago Tadeo, president del Consell Insular de
Menorca.
PGM 24: Antonio Gómez, vicepresident i conseller de
Presidència.
PGM 25: Catalina Cirer, consellera de Benestar Social del
Consell Insular de Mallorca i exbatlessa de Palma.
Santa Ponça, 28 de maig de 2013.
El direlctor general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.
Ordre de Publicació
HS)
A la Pregunta RGE núm. 4805/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones
entrevistades (II). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
Quines han estat les persones entrevistades pel programa
El Faristol d'IB3 Ràdio des dels seus inicis?
Tret d'error u omissió provocat per la no coincidència de la
informació documentada a les escaletes escrites amb l'emissió
en directe del programa, el següent llistat recull les persones
entrevistades a El Faristol des del novembre del 2011 fins al 29
de maig del 2013.
Santa Ponça, 27 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.
El llistat adjunt a la resposta queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.
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Ordre de Publicació
HT)
A la Pregunta RGE núm. 4821/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aplicació
protocol de contactes(I). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de
2013).
A conseqüència de la mort del Sr. Alpha Pam per
tuberculosis,'ha aplicat el protocol de la Conselleria de Salut
d'estudi de contactes d'un cas de tuberculosi?
Sí. Es va aplicar el protocol d'estudi de contactes en forma
d'ampliació de l'estudi ja iniciat abans de l'esmentada notificació
respecte de dos casos anteriorment comunicats i associats al cas
de referència.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
HU)
A la Pregunta RGE núm. 4822/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aplicació
protocol de contactes(II). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de
2013).
Quin dia es va aplicar el protocol d'estudis de contactes
d'un cas de tuberculosi de la Conselleria de Salut arran de la
mort del Sr. Alpha Pam per tuberculosi?
El protocol d'estudi de contactes que inclou el cas de
tuberculosi del Sr. Alpha Pam es va activar el 18 de febrer de
2013.

Ordre de Publicació
HX)
A la Pregunta RGE núm. 4825/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a proves
intradèrmiques (II). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
Quantes proves intradèrmiques de tuberculosi dins l'estudi
de contactes per descartar un cas de tuberculosi arran de la
mort del Sr. Alpha Pam per tuberculosi han donat resultat
positiu?
En data d'actualització de 3 de juny de 2013 el Servei
d'Epidemiologia i en el context de l'estudi de contactes té
coneixement que el primer test de tuberculina ha resultat positiu
a 26 persones que complien la definició de contacte.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
HY)
A la Pregunta RGE núm. 4826/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a radiografies
tòrax realitzades (I). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
A quantes persones s'ha realitzat una radiografia de tòrax
dins l'estudi de contactes per descartar un cas de tuberculosi
arran de la mort del Sr. Alpha Pam per tuberculosi?
A dia 3 de juny de 2013 i segons té constància el Servei
d'Epidemiologia s'ha realitzat a 23 persones que complien la
definició de contacte.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
Ordre de Publicació
HV)
A les Preguntes RGE núm. 4823/13 i 4824/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
aplicació protocol de contactes(III) i a proves intradèrmiques
(I). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
A quantes persones s'ha aplicat el protocol d'estudi de
contactes d'un cas de tuberculosi de la Conselleria de Salut
arran de la mort del Sr. Alpha Pam per tuberculosi? A quantes
persones s'ha realitzat una prova intradèrmica de tuberculosi
dins l'estudi de contactes per descartar un cas de tuberculosi
arran de la mort del Sr. Alpha Pam per tuberculosi?
En data d'actualització de 3 de juny de 2013 el Servei
d'Epidemiologia té coneixement que s'ha aplicat a 32 persones
que complien la definició de contacte.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
HZ)
A la Pregunta RGE núm. 4827/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a radiografies
tòrax realitzades(II). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
Quantes radiografies de tòrax dins l'estudi de contactes per
descartar un cas de tuberculosi arran de la mort del Sr. Alpha
Pam per tuberculosi han donat positiu per tuberculosi?
En data d'actualització de 3 de juny de 2013 el Servei
d'Epidemiologia no té constància que cap de les persones que
complien la definició de contacte i estudiades per radiologia
hagi presentat resultat patològic.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
IA)
A la Pregunta RGE núm. 4828/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a radiografies
tòrax realitzades(III). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de
2013).
Quantes radiografies de tòrax dins l'estudi de contactes per
descartar un cas de tuberculosi arran de la mort del Sr. Alpha
Pam per tuberculosi han donat negatiu per tuberculosi?
En data d'actualització de 3 de juny de 2013 el Servei
d'Epidemiologia té constància que les 23 persones que complien
la definició de contacte i estudiades per radiologia tenen resultat
negatiu per tuberculosi.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
IB)
A la Pregunta RGE núm. 4829/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a persones
diagnosticades (I). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
Quantes persones de l'estudi de contactes per descartar un
cas de tuberculosi arran de la mort del Sr. Alpha Pam per
tuberculosi han estat diagnosticades d'infecció tuberculosa?
En data d'actualització de 3 de juny de 2013 el Servei
d'Epidemiologia té constància que, de les 32persones incloses
a l'estudi de contactes, 26 han estat diagnosticades d'infecció
tuberculosa latent.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
IC)
A la Pregunta RGE núm. 4830/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a persones
diagnosticades (II). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
Quantes persones de l'estudi de contactes per descartar un
cas de tuberculosi arran de la mort del Sr. Alpha Pam per
tuberculosi han estat diagnosticades de malaltia tuberculosa?
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Quantes persones de l'estudi de contactes per descartar un
cas de tuberculosi arran de la mort del Sr. Alpha Pam per
tuberculosi han rebut tractament per tuberculosi?
En data d'actualització de 3 de juny de 2013 el Servei
d'Epidemiologia no té constància que hi hagi cap persona dins
d'estudi de contactes diagnosticada de malaltia tuberculosa. Per
tant, no hi ha cap persona en tractament de malaltia tuberculosa.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
IE)
A la Pregunta RGE núm. 4832/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a persones que han
rebut tractament (II). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
Quantes persones de l'estudi de contactes per descartar un
cas de tuberculosi arran de la mort del Sr. Alpha Pam per
tuberculosi han rebut quimioprofilaxis per tuberculosi?
En data d'actualització de 3 de juny de 2013 el Servei
d'Epidemiologia té constància que han iniciat tractament
profilàctic per la seva infecció tuberculosa latent un total de 22
persones.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
IF)
A la Pregunta RGE núm. 5019/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Conseller de Turisme i Esports durant el 2012. (BOPIB núm.
99, de 17 de maig de 2013).
Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller
de Turisme i Esports durant l'any 2012.
Són els següents:
- Berlín. Sortida dia 7 de març, tornada dia 9 de març.
- Moscou. Sortida dia 21 de març, tornada dia 23 de març.
- Londres. Sortida dia 6 de novembre, tornada dia 8 de
novembre.
Palma, 23 de maig de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

En data d'actualització de 3 de juny de 2013 el Servei
d'Epidemiologia no té constància que hi hagi cap persona, dins
l'estudi de contactes, diagnosticada de malaltia tuberculosa.

Ordre de Publicació
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació

IG)
A la Pregunta RGE núm. 5034/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Conseller de Turisme i Esports durant el 2013. (BOPIB núm.
99, de 17 de maig de 2013).

ID)
A la Pregunta RGE núm. 4831/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a persones que han
rebut tractament (I). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller
de Turisme i Esports durant l'any 2013.
Són els següents:
- Berlín. Sortida dia 5 de març, tornada dia 7 de març.
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- Moscou. Sortida dia 19 de març, tornada dia 21 de març.

Cap.

Palma, 23 de maig de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
IH)
A la Pregunta RGE núm. 5040/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a agenda dels
viatges del Sr. Conseller de Turisme i Esports durant el 2012.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller de Turisme i Esports durant l'any 2012.

IK)
A la Pregunta RGE núm. 5048/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris interins per baixes IT (I). (BOPIB núm. 100, de 24
de maig de 2013).
Quantes persones amb relació funcionarial interina, que
formen part de la nòmina de la comunitat autònoma, han estat
baixa per IT, entre l'1 de setembre de 2012 i el 15 de maig de
2013?

És la següent:
- 7,8 i 9 de març, assistència a la Fira de Turisme de Berlín
(ITB).
- 21, 22 i 23 de març, assistència a la Fira de Turisme de
Moscou (MITT).
- 6, 7 i 8 de novembre, assistència a la Fira de Turisme de
Londres (WTM).
Palma, 23 de maig de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació

Malaltia comuna (IT)
Accidents de treball

201 persones.
10 persones.

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
IL)
A la Pregunta RGE núm. 5105/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència abril 2013. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).

II)
A la Pregunta RGE núm. 5041/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a agenda dels
viatges del Sr. Conseller de Turisme i Esports durant el 2013.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller de Turisme i Esports durant l'any 2013.
És la següent:
- 5, 6 i 7 de març, assistència a la ITB, Fira de Turisme de
Berlín.
- 19, 20 i 21, assistència a la MITT, Fira de Turisme de
Moscou.
Palma, 23 de maig de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

-Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'abril del 2013?
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda econòmica
familiar de dependència del mes d'abril del 2013? Quants dels
beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de dependència ho
han fet per primera vegada en el mes d'abril del 2013? De la
quantia total de la nòmina d'abril del 2013 de l'ajuda
econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments? Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda
econòmica de dependència el mes d'abril del 2013? Quantes
persones han generat baixa en el sistema informàtic d'atenció
a la dependència el mes d'abril del 2013?
-3.002.504,40 euros.
-6.916 beneficiaris.
-284 beneficiaris.
-1.064.309,58 euros.
-El darrer dia del mes.
-204 persones.

Ordre de Publicació
IJ)
A la Pregunta RGE núm. 5050/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a accés a un
sistema públic de protecció sanitària. (BOPIB núm. 99, de 17
de maig de 2013).
Quantes persones han subscrit un "convenio especial" per
a les persones que no tenen la condició d'assegurat o
beneficiari ni accés a un sistema públic de protecció sanitària
des de dia 1 de setembre de 2012 fins dia 10 de maig de 2013?
Desglossat per mes.

Palma, 29 de maig de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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IM)
A la Pregunta RGE núm. 5384/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a entrevistes a IB3
TV. (BOPIB núm.100, de 24 de maig de 2013).
A quins responsables polítics ha entrevistat IB3 TV durant
l'any 2012 en qualsevol dels programes de la seva graella?,
indicau l'entrevistat, el programa i la data.
En relació amb la petició de responsables polítics
entrevistats a IB3 TV durant l'any 2012 en qualsevol programa
de la graella, us trasllat en l'annex I els relacionats amb el
programa La Mirada i els relacionats amb el programa 50
minuts en l'annex II, únics programes d'entrevistes.
S'informa que l'extracció dels continguts pren com a
referència les escaletes dels programes, no la
continuïtat/emissió. Per tant, hi pot haver errades, tant d'omissió
com d'informació de convidats i/o colAlaboradors.
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persones? Quin destí i tasca tindran els dos alts càrrecs
actualment adscrits a l'Agència de Cooperació, Sr. Juan
Manuel Gómez i Sr. Alejandro Escriche? Quin departament
tindrà la responsabilitat de Cooperació Internacional?
En acord del Consell de Govern, de dia 10 de maig de 2013,
es va aprovar una nova actuació en la tercera fase del Projecte
de Reestructuració del Sector Públic Instrumental de les Illes
Balears, on es ressenya l'extinció de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears.
En tractar-se d'una extinció tot el personal de l'Agència de
Cooperació serà acomiadat i els dos contractes d'alta direcció
rescindits.
La competència en matèria de cooperació sempre l'ha
tenguda la Direcció General de Cooperació i Immigració, en
virtut del Decret 6/2013, de 2 de maig, del President de les Illes
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balear (BOIB núm. 60 ext., 2
de maig de 2013).

Santa Ponça, 10 de juny de 2013.
El director general d'EPRTIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Palma, 6 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Els annexos adjunts a la resposta queden dipositats al
Registre General de la cambra i es poden consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
IP)

Ordre de Publicació
IN)
A la Pregunta RGE núm. 5385/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a entrevistes a IB3
Ràdio. (BOPIB núm.100, de 24 de maig de 2013).
A quins responsables polítics ha entrevistat IB3 Ràdio
durant l'any 2012 en qualsevol dels programes de la seva
graella?, indicau l'entrevistat, el programa i la data.
En relació amb la petició dels polítics entrevistats a IB3
Ràdio en l'any 2012 en qualsevol programa de la graella,
s'adjunta document annex I amb l'esmentada relació.
S'informa que l'extracció dels continguts pren com a
referència les escaletes dels programes, no la
continuïtat/emissió. Per tant, hi pot haver errades, tant d'omissió
com d'informació de convidats i/o colAlaboradors.
Santa Ponça, 10 de juny de 2013.
El director general d'EPRTIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.
L'annex adjunt a la resposta queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
IO)
A la Pregunta RGE núm. 5393/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dissolució
agència de cooperació. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).
Té voluntat el Govern de les Illes Balears de dissoldre
l'Agència de Cooperació? En cas afirmatiu, pensa acomiadar
els treballadors laborals? Si la resposta és afirmativa, quines

A les Preguntes RGE núm. 5553/13 a 5556/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
acords amb l'ATB en modalitat "co-branding" (II) i a foment
dels productes turístics (I i III). (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).
A causa de l'extensió/les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
IQ)
A la Pregunta RGE núm. 5683/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a prestació
servei teleassistència. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).
Quin és el nombre d'usuaris de la prestació del servei de
teleassistència i quin és el pressupost que destina el Govern de
les Illes Balears per al pagament d'aquesta prestació, amb
detall dels usuaris per mesos dels anys 2011 i 2012 i
territorialitzat per illes?
No tenim teleassistència com a prestació del Govern. La
teleassistència municipal es finança mitjançant el PPB.
Palma, 10 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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IR)
A la Pregunta RGE núm. 5691/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a usuaris del
servei d'atenció a menors. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de
2013).
Quin ha estat el nombre d'usuaris del servei d'atenció a
menors en risc social i familiar, referit als anys 2011 i 2012
territorialitzat per illes?
No tenim aquest servei concret, o no entenem a què es
refereix.
Tots els programes d'aquesta direcció general treballen amb
menors en risc social.
Palma, 19 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
IS)
A la Pregunta RGE núm. 5692/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a usuaris del
servei d'acolliment residencial de menors. (BOPIB núm. 101,
de 31 de maig de 2013).
Quin ha estat el nombre d'usuaris del servei d'acolliment
residencial de menors tutelats, ordenat per centres, referit als
anys 2011 i 2012 territorialitzat per illes?
Aquesta direcció
general no gestiona cap servei
d'acolliment residencial de menors tutelats, ni entra dins el seu
abast competencial aquest tipus de servei.
Palma, 14 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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