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DM) A la pregunta RGE núm. 5214/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
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activitats educatives. 6471

DT) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 5284/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril
i Hervás, relativa a valoració de l'actuació de Kameha Bay Portals a la caleta de Portals. 6471

DU) A les preguntes de la RGE núm. 5297/13 a la 5318/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a baixes per accidents laborals (I a XXII). 6471

DV) A les preguntes de la RGE núm. 5319/13 a la 5340/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a baixes per accidents laborals (XXIII a XLIV). 6472

DX) A la pregunta RGE núm. 5355/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a alts càrrecs de
baixa per IT (II). 6472

DY) A la pregunta RGE núm. 5548/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a promoció turística (I).
6472

DZ) A la pregunta RGE núm. 5549/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a promoció turística (II).
6472

EA) A la pregunta RGE núm. 5552/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acords amb l'ATB en
la modalitat "co-branding" (I). 6473

EB) A la pregunta RGE núm. 5564/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a sistema per a l'autonomia
i l'atenció a la dependència (III). 6473

EC) A la pregunta RGE núm. 5565/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a sistema per a l'autonomia
i l'atenció a la dependència (IV). 6473

ED) A la pregunta RGE núm. 5566/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a sistema per a l'autonomia
i l'atenció a la dependència (V). 6473

EE) A la pregunta RGE núm. 5603/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a targeta bàsica 2012.
6474

EF) A la pregunta RGE núm. 5604/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a targeta bàsica 2013.
6474

EG) A la pregunta RGE núm. 5610/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa d'atenció
dental infantil 2010. 6474

EH) A la pregunta RGE núm. 5611/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa d'atenció
dental infantil 2011. 6474

EI) A la pregunta RGE núm. 5612/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa d'atenció
dental infantil 2012. 6475
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EJ) A la pregunta RGE núm. 5613/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa d'atenció
dental infantil, gener 2013. 6475

EK) A la pregunta RGE núm. 5614/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa d'atenció
dental infantil - febrer 2013. 6475

EL) A la pregunta RGE núm. 5615/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa d'atenció
dental infantil - març 2013. 6475

EM) A la pregunta RGE núm. 5616/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa d'atenció
dental infantil - abril 2013. 6475

EN) A la pregunta RGE núm. 5664/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a oferta UIB Menorca per a
majors de 25 anys, 2012-2013. 6475

EO) A la pregunta RGE núm. 5665/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a oferta UIB Menorca per a
majors de 25 anys, 2013-2014. 6476

EP) A la pregunta RGE núm. 5666/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a accés a l'Extensió de la UIB
per a majors de 25 anys Menorca. 6476

EQ) A la pregunta RGE núm. 5699/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prevenció i atenció
de la dependència (II). 6476

ER) A la pregunta RGE núm. 5700/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prevenció de la
situació de dependència. 6476

ES) A la pregunta RGE núm. 5701/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prevenció de la
situació de dependència (I). 6476

ET) A la pregunta RGE núm. 5702/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Pla nacional de
reformes 2013. 6476

EU) A la pregunta RGE núm. 5708/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a reducció de l'impacte
de la dependència. 6477

EV) A la pregunta RGE núm. 5815/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a inici investigació
defunció Sr. Alpha Pam. 6477

EX) A la pregunta RGE núm. 5816/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mesures per
facturació a urgències. 6477

EY) A la pregunta RGE núm. 5817/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament Sr.
Fernando Navarro. 6477

EZ) A la pregunta RGE núm. 5818/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a protocol de
facturació a tercers. 6477

FA) A la pregunta RGE núm. 5819/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pressió als
treballadors d'admissió. 6477

FB) A la pregunta RGE núm. 5820/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pressió al personal
sanitari de l'hospital d'Inca. 6478

FC) A la pregunta RGE núm. 5851/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a modificació als
sistemes informàtics. 6478

FD) A la pregunta RGE núm. 5894/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes incorporats
tardanament al curs 2012-2013. 6478

FE) A la pregunta RGE núm. 5895/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes estrangers
que han abandonat amb data 31. 6478
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FF) A la pregunta RGE núm. 5896/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a obres al Museu de
Mallorca. 6478

FG) A la pregunta RGE núm. 6244/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a criteris zonificació
escolar municipi d'Eivissa. 6478

FH) A la pregunta RGE núm. 6246/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a ampliació de plantilla
de professors d'anglès. 6479

FI) A la pregunta RGE núm. 6660/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció de
retribucions, per baixa d'IT. 6479
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'agost de 2013, d'acord amb el que disposa l'article 117 del
Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 8746/13, d'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions
i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental, s'obri un termini ordinari de presentació
d'esmenes i que es tramitin davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Palma, a 7 d'agost de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 26 de juliol de
2013, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

Acord d'aprovació del Projecte de llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears.

El Consell de Govern, a proposta del vicepresident i
conseller de Presidència, adopta l'acord següent:

Primer. Aprovar el Projecte de llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, que s'adjunta com a annex.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, a l'empara
del que disposa l'article 117.1 del Reglament de la cambra, el
text del Projecte de llei esmentat abans, juntament amb una
memòria i els antecedents necessaris per pronunciar-s'hi.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palma, a 26 de juliol de 2013.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)

PROJECTE DE LLEI SOBRE L’ÚS DELS SÍMBOLS
INSTITUCIONALS DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
aprovat mitjançant la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, i
modificat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa
que la bandera de les Illes Balears, integrada per símbols
distintius legitimats històricament, està constituïda per quatre
barres roges horitzontals sobre fons groc, amb un quarter situat
a la part superior esquerra de fons morat i amb un castell blanc
de cinc torres enmig. Així mateix, el precepte disposa que cada
illa pot tenir la seva bandera, el seu dia de celebració i els
símbols distintius propis, per acord del consell insular respectiu.

Abans, mitjançant la Llei 39/1981, de 28 d’octubre, l’Estat
havia regulat l’ús de la bandera d’Espanya i el de les altres
banderes i símbols. La bandera d’Espanya és la descrita en
l’article 4 de la Constitució de 1978. La regulació que fa aquesta
Llei 39/1981 respecte de la resta de banderes és realment
succinta, tot i que sí que regula l’ús conjunt obligatori de la
bandera d’Espanya amb les altres banderes, en aspectes com la
posició que han de mantenir entre si. Per la seva banda, l’article
8 prohibeix l’ús en la bandera d’Espanya de qualsevol símbol o
sigles de partits polítics, sindicats, associacions o entitats
privades.

En el nostre àmbit autonòmic, la Llei 7/1984, de 21 de
novembre, de l’escut de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, va declarar model oficial de l’escut de la comunitat
autònoma el que descriu l’article primer, que es corresponia
amb un símbol de llarga tradició històrica i que gaudia d’una
acceptació generalitzada en la seva funció representativa.
Aquesta norma, a més, regulava altres aspectes sobre l’escut i,
a més, prohibí expressament l’ús de l’escut en qualsevol símbol
o sigla de partits polítics, sindicats, associacions empresarials o
qualsevol entitat privada, com també l’ús de l’escut com a
distintiu de qualsevol producte o mercaderia.

La Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, només es refereix a la bandera quan estableix, en
l’article 2.2, que el president té dret a utilitzar la bandera de la
comunitat autònoma com a guió.

En la normativa estatal més recent, la Llei 17/2001, de 7 de
desembre, de marques, en l’article 5, va abordar la qüestió i va
disposar que no es poden registrar com a marca, entre d’altres,
els signes que reprodueixin o imitin l’escut, la bandera, les
condecoracions i altres emblemes d’Espanya, les seves
comunitats autònomes, els seus municipis, les seves províncies
o altres entitats locals, llevat que hi hagi l’autorització deguda.

Dins aquest context normatiu, en aquests moments es
considera convenient regular amb més detall l’ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, com també quins símbols es
poden utilitzar o colAlocar en els immobles o mobles afectes a
serveis públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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L’article 20.1 de la Constitució Espanyola disposa que es
reconeix i es protegeix, com a fonamental, el dret a expressar i
difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions
mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de
reproducció.

No obstant això, de conformitat amb l’apartat 4 d’aquest
mateix precepte, aquesta llibertat té el límit en el respecte als
drets reconeguts en aquest títol I de la Constitució (“Dels drets
i dels deures fonamentals”), en els preceptes de les lleis que el
desenvolupin i, especialment, en el dret a l’honor, a la intimitat,
a la imatge pròpia i a la protecció de la joventut i de la infància.
Respecte de la infància, és suficient recordar que la Declaració
dels drets de l’infant, aprovada el 1959 per l’ONU, disposa
clarament que l’interès superior de l’infant ha de ser el principi
rector de tots els que tenen la responsabilitat de la seva educació
i orientació (principi setè de la Declaració).

En aquest sentit, l’article 10.1 de la Constitució Espanyola,
que pertany al títol I “Dels drets i deures fonamentals”, disposa
que la dignitat de la persona, els drets inviolables que li són
inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el
respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l’ordre
polític i la pau social.

L’article 27, que està enquadrat en la secció 2a d’aquest títol
I que es titula “Dels drets fonamentals i de les llibertats
públiques”, reconeix, entre altres drets, la llibertat
d’ensenyament, llibertat que no es veu afectada per la regulació
continguda en l’avantprojecte. Si bé també disposa que
l’educació tindrà com a objecte el ple desenvolupament de la
personalitat humana en el respecte als principis democràtics de
convivència i a les llibertats fonamentals.

Amb aquest avantprojecte de llei el que es pretén
precisament és objectivar l’ús dels símbols en els mobles o
immobles afectes a serveis públics de la comunitat autònoma
per tal de garantir aquest desenvolupament ple de la personalitat
humana en el respecte als principis democràtics de convivència
i a les llibertats fonamentals, sense interferències ideològiques
de cap mena.

En l’ordre normatiu de major rang, la Constitució Espanyola
consagra en l’article 103 el principi d’objectivitat i interès
general en les actuacions de les administracions públiques.
Aquesta norma ha d’impregnar tota actuació i tot ús que es
pugui fer dels béns o espais destinats als serveis públics que
presten aquestes administracions.

La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, aplicable a tots els empleats de les administracions
públiques del territori espanyol, estableix en l’article 1.3.e), com
a fonament d’actuació de tots els empleats públics,
l’objectivitat, la professionalitat i la imparcialitat en el servei.
Així mateix, en el capítol dedicat als deures dels empleats
públics, l’article 52 de la llei esmentada disposa que aquests han
d’exercir amb diligència les tasques que tenguin assignades i
vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de
la Constitució i de la resta de l’ordenament jurídic, i han
d’actuar de conformitat, entre d’altres, amb els principis
d’objectivitat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat i
dedicació al servei públic.

Per la seva banda, l’article 53 de la Llei 7/2007 disposa que
l’actuació dels empleats públics ha de perseguir la satisfacció
dels interessos generals dels ciutadans i s’ha de fonamentar en
consideracions objectives orientades cap a la imparcialitat i
l’interès comú, al marge de qualsevol altre factor que expressi
posicions personals, familiars, corporatives, de client o
qualsevol altre que pugui topar amb aquest principi.

En el mateix ordre d’idees, la Llei 3/2007, de 27 de març, de
la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
estableix com a principi informador el de ser un instrument per
a la gestió i la satisfacció dels interessos generals, ordenada
jeràrquicament d’acord, entre d’altres, amb els principis de
legalitat, objectivitat, neutralitat i servei a la ciutadania.

Seguint en l’àmbit de l’ocupació pública, l’article 137.i) de
la Llei 3/2007 disposa que és una falta molt greu per al personal
al servei de les administracions públiques la violació de la
neutralitat o la independència polítiques fent valer la condició
de personal funcionari. La formulació és molt genèrica i es
considera convenient deixar clar que algunes actuacions dels
empleats públics en els espais on fan feina poden constituir un
supòsit concret de violació d’aquesta neutralitat exigible i, per
tant, una falta sancionable.

Finalment, l’article 2 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
estableix que el patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes
Balears serveix permanentment als interessos públics i s’ordena
i es gestiona d’acord amb els principis d’eficàcia, transparència
i bona administració, i l’article 21 regula l’ús comú dels béns
demanials. Així mateix, l’article 6 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del patrimoni de les administracions públiques,
preveu que la gestió i l’administració dels béns i drets demanials
per les administracions públiques s’han de fer de manera que es
respectin, entre altres principis, l’aplicació efectiva a l’ús
general o al servei públic, sense més excepcions que les
derivades de raons d’interès públic degudament justificades i la
dedicació preferent a l’ús comú davant el seu ús privatiu.

Així doncs, atès tot el que s’ha exposat, amb la finalitat
d’aconseguir una major seguretat jurídica en la matèria, d’evitar
confusions als ciutadans i de respectar els seus drets, com és el
de rebre qualsevol servei públic en condicions de total
imparcialitat, en aquests moments es considera també
convenient aclarir, mitjançant una norma, quins són els símbols
que es poden utilitzar en els immobles o mobles afectes a
serveis públics propis de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. No es tracta d’impedir la llibertat d’expressió, sinó que
aquesta no es desenvolupi en espais que, per se, no han de tenir
cap connotació ideològica. En el cas dels empleats públics, a
més, cal que la neutralitat i la lleialtat institucional siguin una
garantia per a tots els ciutadans destinataris dels serveis públics,
i que aquests ciutadans, adults o infants, no puguin ser utilitzats
-directament o indirectament- com a vehicle de transmissió
d’idees personals dels empleats que hi presten els serveis.
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei és el territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 2
Símbols oficials de les Illes Balears

Es consideren símbols oficials de les Illes Balears:
a) La bandera de les Illes Balears, l’escut de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, el Dia de les Illes Balears, com
també qualsevol altre que sigui declarat oficial per la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

b) Les banderes, els dies de celebració i els símbols
distintius propis de cada illa acordats pel consell insular
respectiu.

c) Les banderes, les ensenyes, els escuts i els altres símbols
distintius acordats per les corporacions locals.

Article 3
La bandera de les Illes Balears

1. La bandera de les Illes Balears ha d’onejar juntament amb la
bandera d’Espanya i ocupar un lloc preferent immediatament
després d’aquesta, a l’exterior de tots els edificis públics civils
situats en el territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. En els mateixos termes, la bandera de les Illes Balears
s’ha de mostrar juntament amb la bandera d’Espanya quan
aquesta s’utilitzi a l’interior dels edificis civils públics situats en
l’esmentat territori.

2. En l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la bandera de les Illes Balears ha d’ocupar el lloc
següent en ordre de preferència a la bandera d’Espanya i
respectar, en tot cas, la preeminència i el màxim honor que
corresponen a l’estatal, de conformitat amb la legislació de
l’Estat.

3. Si el nombre de banderes que onegen juntes és imparell, la de
les Illes Balears s’ha de situar a l’esquerra de la d’Espanya, des
de l’observador. Si el nombre de banderes que onegen juntes és
parell, la de les Illes Balears s’ha de situar a la dreta de la
d’Espanya, des de l’observador.

4. Quan, en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, la
bandera de les Illes Balears concorri amb banderes insulars o
amb les banderes d’altres comunitats autònomes, consells
insulars, ajuntaments i altres entitats o corporacions, ha
d’ocupar un lloc preeminent sobre les d’aquests. La bandera de
les Illes Balears ha de ser igual de mida que la d’Espanya i no
ha de ser inferior quan concorri amb les d’altres entitats.

5. Es prohibeix en la bandera de les Illes Balears, en l’escut de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la resta
d’emblemes oficials de les administracions públiques de les
Illes Balears la utilització de qualsevol símbol o sigles de partits
polítics, sindicats, associacions o entitats privades.

Article 4
Ús dels símbols als immobles o mobles afectes als serveis
públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. Als béns immobles o mobles afectes als serveis públics propis
de la comunitat autònoma de les Illes Balears només es permet
utilitzar o colAlocar la bandera de la Unió Europea i la resta de
símbols oficials de la Unió Europea; la bandera d’Espanya,
l’escut d’Espanya i altres símbols oficials de l’Estat espanyol,
i els símbols oficials propis de les Illes Balears que es descriuen
en l’article 2 d’aquesta llei.

2. També estan permesos els símbols següents:
a) Els representatius d’actes commemoratius de caràcter

oficial.
b) Els representatius de declaracions oficials d’interès

nacional o internacional.
c) Els representatius de dol declarat oficialment.
d) Els símbols històrics o artístics que siguin part dels

conjunts arquitectònics dels immobles o mobles afectats.

3. Qualsevol altra utilització d’aquests béns per a finalitats
diferents de les derivades del servei públic al qual estan afectats
requereix l’autorització administrativa oportuna de la
conselleria competent en matèria de patrimoni.

4. Els béns immobles afectes als serveis públics propis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar d’una
placa identificativa a l’entrada de l’edifici amb el logotip del
Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s’hi haurà de fer constar aquesta
circumstància.

Article 5
Responsable d’adoptar les mesures adequades per al
cessament de l’ús no permès

1. La persona que pel seu càrrec ocupi el lloc de més
responsabilitat en els immobles o mobles a què es refereix
l’article anterior ha d’adoptar les mesures adequades per tal que
cessi de manera immediata l’ús no permès per aquesta llei, com
també perquè es disposi de la placa identificativa que exigeix
l’article  4.4 d’aquesta llei.

2. En el cas d’absència, malaltia o un altre impediment temporal
de la persona responsable segons el punt anterior, el responsable
d’adoptar aquestes mesures serà la persona a qui correspongui
substituir-la. En el cas que concorrin dues o més persones amb
la mateixa responsabilitat, aquesta serà solidària.

TÍTOL II
RÈGIM SANCIONADOR

Article 6
Potestat sancionadora

1. La potestat sancionadora correspon a la conselleria a la qual
estigui afecte el servei públic que es presta en el bé moble o
immoble al qual s’hagi comès la presumpta infracció. En cas
que no es pugui atribuir clarament a una conselleria o que
n’afecti diverses, la potestat sancionadora correspon a la
conselleria competent en matèria de patrimoni.
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2. La potestat sancionadora correspon a l’administració local a
la qual estigui afecte el servei públic que es presta en els
immobles o mobles en què es dugui a terme la presumpta
infracció d’allò que estableix l’article 3 d’aquesta llei.

Article 7
Infraccions lleus

Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les
obligacions que recull aquesta llei quan no siguin infraccions
greus o molt greus. En particular, constitueix infracció lleu:

a) Utilitzar en la bandera de les Illes Balears, en l’escut de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la resta
d’emblemes oficials de les administracions públiques de les
Illes Balears qualsevol símbol o sigles de partits polítics,
sindicats, associacions o entitats privades.

b) No disposar de la placa identificativa a la qual es refereix
l’article 4.4.

c) Incomplir el que estableixen els apartats 1, 2, 3 i 4 de
l’article 3 d’aquesta llei.

Article 8
Infracció greu

Constitueix una infracció greu no adoptar les mesures
adequades per tal que cessi de manera immediata l’ús no permès
o no autoritzat d’acord amb el que estableix aquesta llei quan
s’està obligat a fer-ho d’acord amb el que disposa l’article 5
d’aquesta llei.

Article 9
Infracció molt greu

Constitueix una infracció molt greu, respecte als béns
immobles o mobles afectes a serveis públics de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, utilitzar o colAlocar símbols no
permesos o fer-ne un ús no autoritzat d’acord amb el que
estableix aquesta llei.

Article 10
Sanció per infracció lleu

Les infraccions lleus són objecte de sanció de multa de
500,00 a 2.000,00 euros.

Article 11
Sanció per infracció greu

Les infraccions greus són objecte de sanció de multa de
2.001,00 a 5.000,00 euros.

Article 12
Sanció per infracció molt greu

Les infraccions molt greus són objecte de sanció de multa de
5.001,00 a 10.000,00 euros.

Article 13
Concurrència d’actuacions amb l’ordre jurisdiccional penal

1. En els casos en els quals la conducta pugui ser constitutiva de
delicte, l’administració ha de passar el tant de culpa a la
jurisdicció competent i s’ha d’abstenir de seguir el procediment
sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència ferma,
es produeixi el sobreseïment o l’arxivament de les actuacions o
el ministeri fiscal retorni l’expedient.

2. La pena imposada per l’autoritat judicial exclou la imposició
d’una sanció administrativa.

3. Si no s’ha estimat l’existència de delicte, l’administració ha
d’iniciar o continuar l’expedient sancionador basant-se en els
fets que els tribunals hagin considerat provats.

Article 14
Graduació de les sancions

Les sancions que preveu aquesta llei s’han de graduar en
consideració a les circumstàncies següents:

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis causats.
c) La reincidència per haver comès en el termini d’un any

més d’una infracció de la mateixa naturalesa, sempre que s’hagi
declarat així per resolució ferma. 

Article 15
Responsabilitat

Són responsables de les infraccions administratives que
preveu aquesta llei les persones físiques i jurídiques que duguin
a terme les infraccions tipificades en els articles anteriors. En
concret:

a) Respecte de les infraccions tipificades com a lleus, es
consideren infractores les persones que utilitzin en la bandera de
les Illes Balears, en l’escut de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i en la resta d’emblemes oficials de les administracions
públiques de les Illes Balears qualsevol símbol o sigles de
partits polítics, sindicats, associacions o entitats privades. La
persona o les persones que pel seu càrrec ocupin el lloc de més
responsabilitat en els edificis públics civils quan s’incompleixi
amb el que estableixen els apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 3
d’aquesta llei, o bé la persona que la substitueixi en cas de
absència, malaltia o un altre impediment temporal. I la persona
o les persones que pel seu càrrec ocupin el lloc de més
responsabilitat en els immobles que no disposin de placa
identificativa d’acord amb el que disposa l’article 4.4 d’aquesta
llei, o bé la persona que les substitueixi d’acord amb l’article 5.2
d’aquesta llei.

b) Respecte de la infracció tipificada com a greu, la persona
o les persones que pel seu càrrec ocupin el lloc de més
responsabilitat en els immobles o mobles a què es refereix
l’article 5 d’aquesta llei, o bé la persona que les substitueixi
d’acord amb l’article 5.2 d’aquesta llei.
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c) Respecte de la infracció tipificada com a molt greu, les
persones que utilitzin o colAloquin en els béns immobles o
mobles afectes a serveis públics de la comunitat autònoma de
les Illes Balears símbols no permesos d’acord amb el que
estableix aquesta llei, o que duguin a terme altres utilitzacions
no autoritzades dels bens esmentats d’acord amb el que
estableix aquesta llei.

Article 16
Prescripció de les infraccions i sancions

1. Les infraccions que preveu aquesta llei prescriuen en el
termini de sis mesos les lleus, de dos anys les greus i de tres
anys les molt greus. 

2. Les sancions que preveu aquesta llei prescriuen en el termini
d’un any les imposades per infracció lleu, de dos anys les
imposades per infracció greu i de tres anys les imposades per
infracció molt greu.

3. El còmput d’aquests terminis i la interrupció de la prescripció
es regeix pel que disposa l’article 132 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú. La prescripció s’ha
d’aplicar d’ofici, sens perjudici que la persona interessada en
pugui solAlicitar la declaració.

Article 17
Procediment sancionador i règim disciplinari

1. La imposició de sancions en matèria d’aquesta llei s’ha
d’efectuar mitjançant un procediment administratiu, que s’ha de
tramitar d’acord amb el que disposa el capítol II del títol IX de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i la normativa autonòmica aplicable.

2. Quan qui cometi la infracció ho faci en la condició de
personal al servei de l’administració autonòmica, s’ha d’aplicar
el règim disciplinari que preveu el títol VII de la Llei 7/2007, de
12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; el títol X de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i el Decret 45/1995, de 4 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la
funció pública, o, si escau, el règim disciplinari específic que li
sigui d’aplicació.

Disposició addicional única

Els símbols identificatius d’entitats o empreses amb un
concert o sostingudes totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears queden autoritzats
als efectes del que estableix l’article 4.3 d’aquesta llei.

Disposició transitòria única

S’han de substituir els símbols o les plaques que no s’ajustin
a allò que estableix aquesta llei en el termini màxim d’un any
des que entri en vigor.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin a aquesta llei, la contradiguin o siguin
incompatibles amb el que disposa.

Disposició final primera

1. S’afegeixen les lletres o) i p) a l’article 138 de la Llei 3/2007,
de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, que tenen la redacció següent:

“o) La utilització o la colAlocació en els béns immobles
o mobles afectes a serveis públics de la comunitat autònoma
de les Illes Balears de símbols no permesos, com també la
utilització no autoritzada d’aquests béns d’acord amb el que
estableix la Llei XX/XXXX, d___ d ___, sobre l’ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears.

p) La no-adopció de les mesures adequades perquè cessi
de manera immediata l’ús no permès o no autoritzat d’acord
amb el que estableix la Llei de símbols institucionals de les
Illes Balears quan s’està obligat a fer-ho d’acord amb el que
disposa l’article 5 de la mateixa llei.”

2. S’afegeixen les lletres f), g) i h) a l’article 139 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma Illes Balears, que tenen la redacció següent:

“f) La utilització en la bandera de les Illes Balears, en
l’escut de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la
resta d’emblemes oficials de les administracions públiques
de les Illes Balears de qualsevol símbol o sigles de partits
polítics, sindicats, associacions o entitats privades.

g) L’incompliment, per part de les persones que ocupin
el lloc de més responsabilitat en els immobles o de les que
les substitueixin en cas d’absència, malaltia o un altre
impediment temporal, de l’obligació de disposar de la placa
identificativa a què es refereix l’article 4.4 de la Llei de
símbols institucionals de les Illes Balears.

h) L’incompliment, per part de les persones que ocupin
el lloc de més responsabilitat en els edificis civils públics o
de les que les substitueixin en cas d’absència, malaltia o un
altre impediment temporal, del que estableixen els apartats
1, 2, 3 i 4 de l’article 3 de la Llei de símbols institucionals
de les Illes Balears.”

Disposició final segona

S’autoritza el Govern a dictar les disposicions necessàries
per desplegar i executar aquesta llei i per regular el procediment
d’autorització a què es refereix l’article 4 d’aquesta llei.

Disposició final tercera

Aquesta norma entra en vigor als vint dies d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 26 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta, amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm. 5018/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a centre d'interpretació de
la reserva de la biosfera.  (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre
de 2011).

Quines són les intencions del Govern de les Illes Balears
quant al projecte de Centre d'Interpretació de la Reserva de la
Biosfera a s'Enclusa (Ferreries)?

El projecte de Centre d'Interpretació de la Reserva de la
Biosfera a s'Enclusa forma part del conveni de colAlaboració
signat entre l'Institut de Turisme d'Espanya (Turespaña) i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de turisme
el 13 d'agost de 2009.

L'execució del conveni i les actuacions dutes a terme són
seguides i controlades per la corresponent comissió de
seguiment, la qual va reunir-se per darrera vegada el passat 14
de juny de 2013.

Palma, 9 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta, amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm. 89/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Nel Martí i Llufriu, relativa a programació televisions locals.
(BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Les televisions locals d'Inca i Manacor han deixat d'emetre
la programació habitual i han passat només a emetre
programes d'sms de contactes. Fa comptes el Govern de les
Illes Balears prendre alguna mesura al respecte?

Les televisions locals d'Inca i Manacor, que eren privades,
actualment estan tancades.

Palma, 9 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta, amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm. 559/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada, Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a celebració
de la fira Baleart.  (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Està prevista que la Fira d'Artesania de les Illes Balears,
Baleart, aquest any 2012 se celebri?

Aquesta pregunta ha passat de ser una pregunta oral en
comissió a convertir-se en una pregunta escrita, per la qual cosa
us comunic que la Fira Baleart no es va celebrar l'any 2012.

Palma, 5 de juliol de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta, amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm. 773/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada, Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
Eurobijoux a L'Hospitalet.  (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de
2012).

Com valora que la Fira Eurobijoux aquest any es durà a
terme a L'Hospitalet?

Aquesta pregunta ha passat de ser una pregunta oral en
comissió a convertir-se en una pregunta escrita, per la qual cosa
us comunic que la celebració d'aquesta fira és positiva, ja que
permet que el sector pugui donar a conèixer els seus productes
a un públic ampli i, a més en aquest cas, pugui obrir portes per
a les exportacions.

Palma, 5 de juliol de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta de la RGE núm. 1133/12, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
subvenció a pares i mares joves i joves embarassades. (BOPIB
núm. 35, de 2 de març de 2012).

Quan preveu la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social publicar l'ordre de subvenció adreçada a pares i mares
joves embarassades i amb quina quantia?

Es va publicar al BOIB núm. 117, de 14 d'agost de 2012,
amb la quantia de 40.000 euros.

Palma, 1 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Social:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 1134/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció
per a entitats que treballen amb joves majors d'edat. (BOPIB
núm. 35, de 2 de març de 2012).

Quan preveu la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social publicar l'ordre de subvenció adreçada a entitats que
treballen amb joves majors d'estat que han estat sotmesos a la
tutela administrativa i amb quina quantia?
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Es va publicar al BOIB núm. 124, de 23 d'agost de 2012,
amb la quantia de 20.000 euros.

Palma, 1 d'agost de 2013.
La consellera de Família i Serveis Social:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta, amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm. 1941/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a consell de govern a
Alaior.  (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

Quin és el resultat de fer el Consell de Govern de dia 16 de
març a Alaior?

Molt positiu.

Palma, 1 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta, amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm. 2190/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció del
sector públic.  (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quantes entitats s'han reduït a data d'avui i quants
treballadors públics han acomiadat a data d'avui en relació
amb el nombre de treballadors públics que treballaven
inicialment en el sector públic instrumental de la comunitat
autònoma?

A 26 de juny de 2013, s'han extingit 94 ens i s'han creat 8
ens, el que suposa una reducció de 86 ens.

Pel que fa al nombre de treballadors públics acomiadats a
data d'avui, en relació amb el nombre de treballadors públics
que treballaven inicialment en el sector públic instrumental de
la comunitat autònoma, aquesta informació l'ha de solAlicitar a
les conselleries d'adscripció de cada ens.

Palma, 8 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 3072/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a  programes
d'ajudes i subvencions per al sector primari.  (BOPIB núm. 45,
de 4 d'abril de 2012).

El Sr. President del Govern va anunciar que crearia
"programes d'ajudes i subvencions" per "impulsar el sector
primari", excloent aquells finançats i/o impulsats pel Govern
de l'Estat o UE, quines línies pròpies ha pensat el Govern de
les Illes Balears?

A més del manteniment de les ajudes finançades amb els
fons propis (millora genètica vacuno lletera, recria de vedelles
i porcelles, sanejament (ADS), prima als fruits secs, ajudes a
OPAS, etc.), l'impuls del sector primari vendrà per dues vies: a
través del reconeixement del fet insular, amb la consecució d'un
règim específic o similar per a les Illes Balears i a través de les
mesures que es desenvolupen a través de la llei agrària,
actualment en fase de disseny (impuls a la comercialització, via
potenciació de l'agroindústria, ja sigui a través de la venda de
serveis lligats a l'agrooci, la venda d'energies renovables, la
potenciació dels productes silvícoles, etc.)

Palma, 2 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta, amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm. 6753/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a traspàs de les
competències pròpies dels consells insulars.  (BOPIB núm. 64,
de 21 de setembre de 2012).

Preveu el Govern de les Illes Balears fer efectiu dins
aquesta legislatura el traspàs de les competències pròpies dels
consells insulars, tal com preveu l'Estatut d'Autonomia?

És voluntat del Govern acomplir les previsions quant als
traspassos que fixa l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
per la qual cosa, al moment oportú, en compliment de la norma
institucional autonòmica i de conformitat amb el procediment
establert en el Reglament del a comissió Mixta de
Transferències Govern-Consells Insulars, les institucions
insulars hauran d'assumir l'exercici de les funcions i els serveis
de les competències que li són pròpies, al es quals també s'haurà
de fer translació dels béns, els drets i les obligacions que
comportin els traspassos que, d'altra banda, es materialitzaran,
sense fixar-nos cap horitzó de legislatura quan, de comú acord
amb els consells insulars, aquestes institucions puguin disposar
d'un fiançament suficient per exercir les funcions i els serveis
que se'ls atribueixen.

Palma, 13 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6948/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Reial Decret
20/2012 (I). (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

Com valora i quantifica les modificacions introduïdes en el
Reial Decret Llei 20/2012, en l'àmbit dels incentius a la
contractació?

Les modificacions introduïdes en l'àmbit dels incentius a la
contractació per mitjà del Reial Decret Llei 20/2012, es valoren
positivament en tant que s'adrecen a aconseguir una major
eficàcia de les polítiques de bonificacions.
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En un context de recessió i de destrucció d'ocupació, és
necessari redissenyar les polítiques de bonificacions per fer-les
més eficaces i limitar-les a colAlectius determinats, els que
presenten dificultats objectives per incorporar-se al mercat de
treball, com també relacionar-les amb empreses d'un volum
determinat i, preferentment, combinar ambdós criteris.

D'aquesta manera, les bonificacions es configuren com a
incentius a la contractació.

Respecte de la quantificació de la mesura, és una dada que
no disposa l'administració autonòmica, en no tenir-ne al
competència, que correspon a organismes de l'Estat (Tresoreria
General de la Seguretat Social, Servei Públic d'Ocupació
Estatal).

Palma, 8 de juliol de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 7020/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a tancament Carn
Illa (II). (BOPIB núm. 65, de 28 de desembre de 2012).

Quines solucions ha proposat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori als responsables dels escorxadors de
Manacor i Felanitx, per tal de donar resposta a la
problemàtica provocada pel tancament de Carn Illa?

Ja ha sortit publicada una línia d'ajudes a tots els
escorxadors de les Illes Balears.

Palma, 2 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7146/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes per a la promoció
de noves tecnologies en maquinària i equips agraris. (BOPIB
núm. 65, de 28 de desembre de 2012).

Quins han estat els motius que han portat al President de
Fogaiba a establir una puntuació diferent entre les SRM i les
SAT en la convocatòria d'ajudes per a la promoció de noves
tecnologies en maquinària i equips agraris per a l'any 2012?

És una línia d'ajudes que s'anomena "maquinària en comú",
destinada a què diferents titulars de diferents explotacions
puguin compartir maquinària. Per tant, la prioritat en accedir a
aquestes ajudes són "agrupacions d'agricultors", amb diferents
explotacions, és a dir, cooperatives, o bé societats agràries de
transformació.

El cas de les societats rurals de Menorca, no són agrupacions
de pagesos, ja que es tracta d'una entitat pròpia de Menorca, allà
on s'uneix un pagès que aporta la feina, maquinària i altres
elements i un senyor, o propietari, que aporta la terra, però dins
una sola explotació.

Per tant, posar al mateix nivell una cooperativa o una SAT,
que engloba diferents explotacions, amb una SRM allà on
només hi ha un únic pagès, aniria contra la normativa que regula
aquest tipus d'ajudes.

Palma, 2 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 7769/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a places
desocupades.  (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quin és el nombre de places desocupades o vacants en els
centres concertats tant de gestió pública com privada?

No hi ha places desocupades en els centres concertats i la
Direcció General de Serveis Socials no gestiona les places
privades.

Palma, 29 de maig de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 7770/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a personal
dedicat a valorar graus de dependència.  (BOPIB núm. 68, de
19 d'octubre de 2012).

Quin és el nombre total de personal dedicat a la realització
de valoracions del grau i nivell de dependència dels
solAlicitants?

Des de l'entrada en vigor del Reial Decret-Llei 20/2012, de
13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària
i de foment de la competitivitat, ja no es realitzen valoracions de
grau i nivell, sinó només de grau. Per valorar el grau es
dediquen 16 persones.

Palma, 30 de maig de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta, amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, RGE núm. 7814/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a pla estatal
d'habitatge.  (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
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Quin és, enguany, el nivell de compliment del Pla Estatal
d'Habitatge?

El nivell de compliment del Pla Estatal d'Habitatge 2009-
2012 per a l'any 2012 és del 45,38%.

Palma, 22 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 9484/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
desnonaments. (BOPIB núm. 75, de 30 de novembre de 2012).

Quants casos de desnonaments o rescissions de contractes
de lloguer per impagament ha tramitat l'IBAVI des de juny de
2011, amb expressió, si fos el cas, del deute acumulat?

S'ha de dir que des del mes d'abril del 2012 l'Institut Balear
de l'Habitatge no ha interposat cap demanda de desnonament
per falta de pagament, i s'ha efectuat cap llançament.

Respecte dels habitatges propietat de l'IBAVI, adjudicats en
règim de lloguer, que han estat objecte de judicis verbals de
desnonament per manca de pagament en el període comprès
entre el mes de maig de 2009 i el mes d'abril de 2012, cal
informar del següent:

De maig de 2009 a maig de 2010:
1) Sentències judicials per a desnonament (execució de la

sentència): 32
2) Entrega de claus o llançaments:

Entrega de claus: 8
Llançaments: 24

De maig de 2010 a maig de 2011:
1) Sentències judicials per a desnonament (execució de la

sentència): 30
2) Entrega de claus o llançaments:

Entrega de claus: 10
Llançaments: 20

De juny de 2011 a abril de 2012:
1) Sentències judicials per a desnonament (execució de la

sentència): 21
Desglossades de la següent manera:
Demandes interposades aquesta legislatura: 11
Demandes interposades la legislatura anterior i resoltes

durant aquesta legislatura: 10
2) Entrega de claus o llançaments:

Entrega de claus: 7
Llançaments: 14

Desglossades de la següent manera:
Demandes interposades aquesta legislatura: 8
Demandes interposades la legislatura anterior i resoltes

durant aquesta legislatura: 6

Palma, 3 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 11228/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).

Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que s'han dut a terme per part de l'Institut d'Estudis
Baleàrics.

No tenim cap escriptura pública perquè no s'ha alienat cap
bé immoble.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 289/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicaments
exclosos (I). (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Quantes receptes varen prescriure i per quin import, al
Servei de Salut de les Illes Balears, de cadascun dels
medicaments que figuren al llistat de medicaments exclosos de
la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, a la
Resolució de 2 d'agost de 2012, de la Direcció General de
Cartera Bàsica de Serveis, publicada en el BOE de dia 17
d'agost de 2012, durant el mes de setembre de 2011?

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 290/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicaments
exclosos (II). (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Quantes receptes varen prescriure i per quin import, al
Servei de Salut de les Illes Balears, de cadascun dels
medicaments que figuren al llistat de medicaments exclosos de
la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, a la
Resolució de 2 d'agost de 2012, de la Direcció General de
Cartera Bàsica de Serveis, publicada en el BOE de dia 17
d'agost de 2012, durant el mes d'octubre de 2011?

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

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

A la pregunta RGE núm. 291/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicaments
exclosos (III). (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Quantes receptes varen prescriure i per quin import, al
Servei de Salut de les Illes Balears, de cadascun dels
medicaments que figuren al llistat de medicaments exclosos de
la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, a la
Resolució de 2 d'agost de 2012, de la Direcció General de
Cartera Bàsica de Serveis, publicada en el BOE de dia 17
d'agost de 2012, durant el mes de novembre de 2011?

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 292/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicaments
exclosos (IV).  (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Quantes receptes es varen prescriure i per quin import, al
Servei de Salut de les Illes Balears, de cadascun dels
medicaments que figuren al llistat de medicaments exclosos de
la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, a la
Resolució, de 2 d'agost de 2012, de la Direcció General  de
Cartera Bàsica de Serveis, publicada al BOE de dia 17 d'agost
de 2012, durant el mes de desembre de 2011??

Els medicaments exclosos de la prestació farmacèutica per
la Resolució de 2 d'agost de 2012, prescrits al mes de desembre
de 2011, són els que figuren al llistat que s'adjunta.

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 312/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a enquesta
fundació Kovacs.  (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Per quin motiu la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social no va remetre una enquesta als metges de l'Ib-salut
referida a la possibilitat de continuar comptat amb la
colAlaboració de la Fundació Kovacs?

Quin és l'òrgan administratiu d'explotar les dades rebudes?
Tindrà o ha tingut accés directe la Fundació Kovacs a les
enquestes?

L'enquesta es va remetre per saber l'opinió dels metges
d'Atenció Primària amb aquest servei. L'òrgan administratiu que
va explotar les dades rebudes va ser el Gabinet Tècnic de la
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

La Fundació Kovacs ja fa mesos que disposa dels resultats
d'aquesta enquesta.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 313/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a enquesta
fundació Kovacs 2.  (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Per quin motiu la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social no va remetre als metges una enquesta d'opinió per
valorar la continuïtat o no del conveni amb la Creu Roja?

L'activitat que desenvolupa la Creu Roja són prestacions que
estan en la cartera de serveis del SNS.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 477/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments malalts
pressupost 2013.  (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

Quin és el pressupost destinat a pagar el desplaçament de
malalts i acompanyants de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2013, total i per illes?

El pressupost per a trasllat de malalts total és 2.300.000
euros, no tenim el detall per illa.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 665/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a FP dual
(II). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

En quins estudis començarà l'FP dual a l'illa d'Eivissa?

Actualment, s'analitzen els cicles formatius més adients per
desenvolupar en la modalitat d'FP dual a Eivissa, conjuntament
amb la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
AB)

A les preguntes RGE núm. 695/13 i 696/13, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
subvencions cooperatives agràries (I i II).  (BOPIB núm. 85, de
8 de febrer de 2013).

Quins ajuts o subvencions han rebut durant l'any 2011 i
2012 les cooperatives agràries de les Illes Balears? Indicant
quantitats i nom.

- Ajuts o subvencions que han rebut durant l'any 2011 les
cooperatives agràries de les Illes Balears.

L'any 2011 es va publicar la resolució del president del Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA),
d'11 de març de 2011, per la qual es convoquen per a l'exercici
2011 subvencions per fomentar la intercooperació i la
concentració de les cooperatives (BOIB núm. 40, de 19 de març
de 2011), però el BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2011,
va deixar sense efecte aquesta convocatòria mitjançant la
resolució del vicepresident del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 23 de desembre
de 2011.

Altres convocatòries no específiques per cooperatives, però
que han estat beneficiàries:

- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 9 de març, per la
qual es convoquen ajudes per a les agrupacions de productors en
els sectors oví i caprí per a l'any 2011 (BOIB 38, de 15 de març
de 2011):

* SCL del Camp Mallorquí: 43.511,08.
* Coop. Pagesa de Pollença S. Coop. Ltda: 58.943,21.
* Societat Coop. de Ramaders de l'Ovella de Raça

Mallorquina: 11.093,54.

- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 4 de març de
2011, per la qual es convoquen les ajudes per a fomentar la
producció de productes agroalimentaris de qualitat d'origen
animal, corresponents a l'any 2011 (BOIB 38 de 15 de març de
2011):

* Coop. Pagesa de Pollença S. Coop. Ltda.: 13.632,40.

- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 20 de maig de
2011, per la qual es convoquen ajudes a les Agrupacions de
Defensa Vegetal i a les ATRIA, per al foment de
l'associacionisme agrari amb finalitats de defensa vegetal per a
l'any 2011 (BOIB 79, de 31 de maig de 2011):

* SCL. del Camp Mallorquí: 16.225,00.
* Coop. Productors d'Aliments Ecològics: 2.490,30.
* Coop. Agri. Santa Eulalia: 21.700,00.
* Cooperativa Agrícola San Bartolomé (Adv. Olivar):

15.156,51.
* Cooperativa Agrícola San Bartolomé (Adv. Cítrics):

11.385,08.

- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), d'11 de març de
2011, per la qual es convoquen per a l'any 2011 les ajudes per
a la implantació de sistemes d'assegurament per a la millora

integral de la qualitat de la llet crua produïda i recollida a les
explotacions (BOIB 40, de 19 de març de 2011):

* Cooperativa Lleters de Mallorca: 23.250,00.
* Cooperativa Ins. Ganadera Menorca: 27.250,00.

- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 19 de maig de
2011, per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes de
mínims per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita
en el llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears
per a l'any 2011 (BOIB 78, de 28 de maig de 2011):

* Subaida S. Coop. Limitada: 914,18.

- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 21 de desembre
de 2010, per la qual es convoquen, per segona vegada a
l'exercici 2010, ajudes per a la contractació d'assegurances
agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOIB 190, de 30 de desembre de 2010):

* Sa Vinya de Can Servera, Sdad. Coop.: 52,23.
* Coop. de Sa Malvasia de Banyalbufar: 28,42.
* Subaida SCL.: 5.937,54.
* Cooperativa Productors Aliments Ecològics: 65,35.
* Vidauba S. Coop. Limitada: 13,67.

- Ajuts o subvencions que han rebut durant l'any 2012 les
cooperatives agràries de les Illes Balears.

No hi ha cap línia específica per a cooperatives agràries,
però han estat beneficiàries les següents:

- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 14 de desembre
de 2011, per la qual es convoquen ajudes per a les agrupacions
de productors en els sectors oví i caprí per a l'any 2012 (BOIB
189, Ext de 19 de desembre de 2011):

* SCL del Camp Mallorquí:31.105,71.
* Coop. Pagesa de Pollença S. Coop. Ltda.: 44.062,70.
* Societat Coop. de Ramaders de l'Ovella de Raça

Mallorquina: 10.773,84.

- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 14 de desembre
de 2011, per la qual es convoquen les ajudes per a fomentar la
producció de productes agroalimentaris de qualitat d'origen
animal, corresponents a l'any 2012 (BOIB 189 Ext de 19 de
desembre de 2011):

* Coop. Pagesa de Pollença S. Coop. Ltda.: Pendent
concessió.

* SCL. del Camp Mallorquí: Han presentat desestiment.

- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 30 de març de
2012, per la qual es convoquen ajudes per a les Agrupacions de
Defensa Vegetal i a les ATRIA, per al foment de
l'associacionisme agrari amb finalitats de defensa vegetal per a
l'any 2012 (BOIB 50, de 7 d'abril de 2012):

* SCL. del Camp Mallorquí: Pendent concessió.
* Coop. Productors d'Aliments Ecològics: 2.490,30.
* Coop. Agri. Santa Eulalia: Pendent concessió.
* Cooperativa Agrícola San Bartolomé: Pendent concessió.
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- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 9 d'agost de 2012,
per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes de mínims al
desenvolupament del programa de millora genètica del bestiar
boví d'aptitud lletera, per a l'any 2012 (BOIB 116, d'11 d'agost
de 2012):

* Subaida S. Coop. Limitada: 990,00.

- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 28 de juny de
2012, per la qual es convoquen ajudes per a la promoció de
noves tecnologies en maquinària i equips agraris per a l'any
2012 (BOIB 98, de 7 de juliol de 2012):

* SCL. Agrícola de San Antonio: 12.750,00.

- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 14 de desembre
de 2011, per la qual es convoquen les ajudes per a la
implantació de sistemes d'assegurament per a la millora integral
de la qualitat de la llet crua produïda i recollida a les
explotacions i la seva certificació externa, corresponent a l'any
2012 (BOIB 189, de 19 de desembre de 2011):

* Cooperativa Lleters de Mallorca: Pendent de concessió.
* Cooperativa Ins. Ganadera Menorca: Pendent de

concessió.

- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 14 de desembre
de 2011, per la qual es convoquen, per a l'any 2012, les
subvencions destinades al foment de sistemes de producció de
races ramaderes autòctones en règims extensius (BOIB 189 Ext
de 19 de desembre de 2011):

* Ses Algorfes Agrícola, SL: Pendent.

- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 19 de maig de
2011, per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes de
mínims per al foment de la recria del bestiar porcí a les
explotacions de les Illes Balears per a l'any 2012 (BOIB 167, de
10 de novembre de 2012):

* Subaida SLC.: Pendent concessió.

- Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 14 de desembre
de 2011, per la qual es convoquen, mitjançant el procediment
anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d'assegurances
agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes
Balears corresponents al Pla anual 2012 (BOIB 189 Ext de 19
de desembre de 2011):

* Son Cos SCL: 3.208,67.
* Sa Vinya de Can Servera, Sdad. Coop.: 53,24.
* Coop. de Sa Malvasia de Banyalbufar: 20,94.
* Subaida SCL.: 4.938,68.
* Cooperativa Productors Aliments Ecològics: 45,41.

Palma, 14 de maig de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 1560/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes empresa
SEMILLA (XIV). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2013 de l'empresa SEMILLA.

Contractes menors subscrits el mes de febrer de 2013.

Adjudicatari: Quantitat:
B-57390700 3.864 euros.
B-57050270             10.890 euros.

Palma, 5 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 1618/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs
contractats per SEMILLA (II). (BOPIB núm. 90, de 15 de març
de 2013).

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de febrer del 2012 per l'empresa SEMILLA.

No s'ha subscrit cap estudi ni treball dins el període
solAlicitat.

Palma, 5 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 1826/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (XIV).  (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
febrer de 2013 a la Conselleria de Presidència.

Al mes de febrer de l'any 2013, hi van haver 11 noves altes
i 14 baixes de personal a la Conselleria de Presidència.

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

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 1886/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a desenvolupament de
les noves especialitats mèdiques al nou hospital de Can Misses.
 (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
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Quins informes i contractacions ha portat a terme la
Conselleria de Salut amb relació a la posada en marxa del
Servei de Radioteràpia al nou hospital de Can Misses?

Amb relació als informes i contractacions per a la posada en
marxa del Servei de Radioteràpia al nou hospital de Can Misses
li informe del següent:

- L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera no és l'òrgan
competent i, per tant, no li correspon la contractació.

- Hi ha un projecte funcional realitzat per la consultora
MESTESA a instància d'ASEF (Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera).

- S'ha realitzat un estudi per l'Oficina Tècnica de l'Àrea de
Salut d'Eivissa i Formentera i que consti a l'Àrea de Salut un
altre informe solAlicitat a l'OGPC (Òrgan de Gestió, Planificació
i Control d'Obres) del nou hospital.

- El resultat de tot això és la modificació del projecte del nou
hospital Can Misses, per a la inclusió d'una zona de radioteràpia
adient, abans inexistent.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 2048/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (VII).
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Quina quantitat  econòmica ha estat abonada per l'Ib-salut
per interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat
a les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma, desglossat per clínica privada, el mes de febrer de
2013?

Durant el mes de febrer de 2012 s'han tramitat per l'Ib-salut,
per IVE realitzades en clíniques concertades, les següents
quantitats econòmiques.

- Centro Médico Aragón: 6.560 euros.
- EMECE 2.720 euros.
Total: 9.280 euros.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 2049/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòleg i
ginecòlogues (I).  (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per
hospital, el mes de febrer de 2013?

- Hospital Universitari Son Espases: 35
- Hospital Son Llàtzer: 22
- Hospital Manacor: 15

- Hospital Comarcal d'Inca: 12
- Hospital Can Misses (Eivissa): 14
- Hospital General Mateu Orfila (Menorca):   9

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 2053/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. Bauzá (III).  (BOPIB núm. 90, de 15 de març
de 2013).

L'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá va facturar
durant l'any 2007, 895.061 euros a l'Ib-Salut. Quina quantitat
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 2007, import econòmic total, inclou
la despesa de l'ib-salut i l'aportació de l'usuari i no contempla els
descomptes per aplicació de la normativa vigent en cada
moment, dels quals corresponen a receptes de pensionistes:
482.532,72 euros.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 2122/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a posada en
funcionament del nou hospital d'Eivissa.  (BOPIB núm. 91, de
22 de març de 2013).

El conseller ha anunciat que les obres del nou hospital
d'Eivissa s'hauran acabat a finals de 2013, per a quan preveu
la seva entrada en funcionament? Aquesta pregunta la vaig fer
a la compareixença de dia 27 de febrer a comissió, per dues
vegades, no vagi rebre contestació, ho intent ara per escrit.

Atès que la previsió de finalització de l'obra de l'hospital és
per a finals de l'any 2013, l'entrada en funcionament està
prevista que es produirà durant els primers mesos de 2014.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 2392/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries a SEMILLA. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de
SEMILLA de l'any 2012?
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Les despeses protocolAlàries de SEMILLA dins l'any 2012
són les següents:

NIF: Quantitat:
B-07333545 145,14 euros.
B-57179681 302,40 euros.

Palma, 5 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 2404/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a
desplaçaments de malalts i acompanyants de Formentera (I).
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants de Formentera a Mallorca durant l'any
2013?

A la partida G/412B01/48605/00 està reservar el crèdit
2.300.000 euros per despesa de trasllat de malalts que es paguen
a les agències de viatge per aquest concepte, l'import és total i
no es té el detall per illa.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 2405/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a
desplaçaments de malalts i acompanyants de Formentera (II).
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants de Formentera a Eivissa durant l'any
2013?

A la partida G/412B01/48605/00 està reservar el crèdit
2.300.000 euros per despesa de trasllat de malalts que es paguen
a les agències de viatge per aquest concepte, l'import és total i
no es té el detall per illa.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 2662/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a acomiadaments sense
indemnització.  (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Quantes persones del sector públic instrumental s'han
acomiadat sense indemnitzar a resultes de les diferents fases de
reestructuració del sector públic instrumental?

- EPRTVIB:
No s'ha produït cap reestructuració que hagi suposat

acomiadaments en aquests darrer any.

- Multimèdia de les Illes Balears SA:
No hi ha hagut cap persona acomiadada sense indemnització

a Multimèdia a resultes de les diferents fases de reestructuració
del sector públic instrumental.

- Agència d'Emigració i Cooperació Internacional de les
Illes Balears:

No s'ha produït cap acomiadament.

- Fundació Balears a l'Exterior:
Una persona que estava contractada per obra i servei.

- Fundació Santuari de Lluc:
No té cap treballador ni l'ha tengut mai, per tant, no ha

acomiadat sense indemnització a cap treballador.

- Fundació Escola de Pràctica Jurídica:
L'Advocacia de la CAIB té atribuïda, per la Llei 3/2003, de

26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la CAIB, la
representació i la defensa en judici de l'Administració de la
CAIB davant tots els ordres i òrgans judicials.

L'Advocacia és el centre directiu que té legalment atribuïdes
les competències d'assessorament jurídic i representació i
defensa en judici del Govern de les Illes Balears i, a més, dels
ens que integren l'Administració instrumental, d'acord amb el
que estableix l'article 27 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del
sector públic instrumental de la CAIB.

L'Advocacia, en relació amb les demandes derivades de les
amortitzacions de places i/o acomiadaments, ha assumit la
representació i defensa en judici d'aquells ens de l'administració
instrumental amb els qual ha subscrit prèviament un conveni
d'assistència jurídica o, en el seu cas, amb l'acord del Consell de
Govern o Resolució del conseller de Presidència, d'acord amb
l'establert a l'esmentada Llei 7/2010, i fins a dia d'avui, ha
assumit la defensa i representació en judici a 84 demandes
presentades davant els Jutjats Socials de Palma, Eivissa i de
Ciutadella, de les quals a 25 d'elles també és demanda la
comunitat autònoma.

- Consorci Centre Balears Europa:
L'any 2010 es varen realitzar dos acomiadaments sense

indemnització pel cas COIN, a un es va dictar sentència a favor
de l'empresa (està recorregut), i  de l'altre encara no s'ha fet el
judici, s'ajorna contínuament (pròxima data de judici el 20 de
maig de 2013).

L'any 2012 es varen realitzar tres acomiadaments per
amortització de llocs de feina sense indemnització, dels quals,
un està pendent de sentència, un s'ha resolt a favor del
treballador, pagant una indemnització de 22.546 euros
(recorregut) i l'altre ha fallat a favor de l'empresa (recorregut pel
treballador).

- Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial:
No s'ha produït cap acomiadament.

- Delegació Territorial del Govern de les Illes Balears a
Formentera:

No s'ha produït cap acomiadament.
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Palma, 7 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 2999/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a centre del Parc
Nacional de Cabrera.  (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).

Quines mesures ha previst la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per garantir que el Centre del Parc
Nacional de Cabrera de la Colònia de Sant Jordi continuï
obert?

L'1 de maig passat el centre va reobrir les seves portes i va
iniciar les obres necessàries per condicionar el centre després
del seu període d'inactivitat.

Palma, 5 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3130/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Marc Pons i Pons, relativa a prospeccions al nord de
les Illes Balears (I). (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Quines actuacions ha portat a terme el conseller de Medi
Ambient en relació a les prospeccions que pretenen realitzar-se
al nord de les Illes Balears?

Les prospeccions petrolíferes proposades es pretenen
desenvolupar en aigües lliures del Golf de Lleó. Per tant, l'òrgan
substitutiu per autoritzar aquesta activitat és l'administració
central.

La  Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 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 de Medi
Ambient, Medi Rural i Marí, de data 12 de setembre de 2011 i
segons l'article 17.1, del text refós de la Llei d'avaluació
d'impacte ambiental de projectes.

-L'altre informe tècnic, de 12 de març de 2013, en resposta
a la solAlicitud efectuada per la  Delegació del 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.

Per altra banda, el conseller ha traslladat al Govern central
la total oposició al projecte pels greus perjudicis per a les illes
que pot tenir aquesta activitat tant mediambientalment, com
econòmicament.

Palma, 2 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta RGE núm. 3216/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç càncer de mama (XIII).  (BOPIB núm. 92, de
27 de març de 2013).

Quantes cridades telefòniques s'han realitzat a dones dins
el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama a
Balears, els tres primers mesos de 2013, desglossat per mes?

L'aplicació informàtica no distingeix les cites creades per a
ser enviades per carta d'aquelles que es generen com a
conseqüència de trucades telefòniques, raó per la qual s'indica
el número total de cites:

- Gener 13: 2.241
- Febrer 13: 2.390
- Març 13: 2.556

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 3217/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Programa de
detecció precoç càncer de mama (XIV).  (BOPIB núm. 92, de
27 de març de 2013).

Quantes dones, dins el Programa de detecció precoç de
càncer de mama a Balears, han rebutjat fer-se la mamografia
els tres primers mesos de 2013, desglossat per mes?

- Gener 13: 579
- Febrer 13: 377
- Març 13: 767

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 3218/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Programa de
detecció precoç càncer de mama (XV).  (BOPIB núm. 92, de 27
de març de 2013).

Quantes dones, dins el Programa de detecció precoç de
càncer de mama a Balears, s'han fet la mamografia els tres
primers mesos de 2013, desglossat per mes?

- Gener 13: 1.562
- Febrer 13: 1.968
- Març 13: 1.578
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta RGE núm. 3219/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Programa de
detecció precoç càncer de mama (XVI).  (BOPIB núm. 92, de
27 de març de 2013).

Quantes dones, dins el Programa de detecció precoç de
càncer de mama a Balears, s'han fet la mamografia i han estat
citades per a proves complementàries posteriors els tres
primers mesos de 2013, desglossat per mes?

- Gener 13: 36
- Febrer 13: 35
- Març 13: 50

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta RGE núm. 3221/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Programa de
detecció precoç càncer de mama (XIX).  (BOPIB núm. 92, de
27 de març de 2013).

Quina és la despesa real, a finalització d'any, del Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears, dels anys
2010 a 2013, desglossat per any?

La despesa de l'activitat del programa que es realitza en la
DG de Salut Pública referent a personal telèfon, correus i
material fungible s'inclou en les despeses de la conselleria i la
despesa específica coincideix amb el pressupostat.

La despesa de la realització i informe de les mamografies es
carrega a cada una de les gerències de l'Ib-salut.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AV)

A les preguntes RGE núm. 3279/13 i 3280/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a port
esportiu a Fornells (I i II).  (BOPIB núm. 93, de 5 d'Abril de
2013).

El Ple de la Junta Local de Fornells acordà el mes de març
posicionar-se de forma clara i unànime en contra del projecte
del port esportiu privat que es preveu desenvolupar a l'entrada
del poble, davant de la zona de Ses Vinyes, respectarà el
Govern, tal i com va manifestar públicament el conseller
Delgado l'anomenat posicionament local i, per tant, no
autoritzarà el projecte de port esportiu actualment en
tramitació?

Atès l'acord de la Junta Local de Fornells en contra del
projecte de port esportiu a la localitat, condicionarà qualsevol
decisió del Govern al previ pronunciament de l'Ajuntament
d'Es Mercadal?

En qualsevol projecte d'ampliació o de nou port esportiu serà
tenguda en compte tant l'opinió de l'ajuntament afectat com la
del consell insular corresponent.

Palma, 28 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AX)

A la pregunta RGE núm. 3402/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (II).  (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de
2013).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la Clínica Aragó i que hagin de ser abonades per
l'Ib-salut, durant el 2012?

Durant l'any 2012, Centro Médico Aragón ha facturat al
Servei de Salut 23 interrupcions voluntàries de l'embaràs. El
Servei de Salut ha autoritzat 46 solAlicituds de reintegrament de
despeses per IVE realitzades a Centro Médico Aragón.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta RGE núm. 3408/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (VIII).  (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril
de 2013).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a Aurora Clínic i que hagin de ser abonades per l'Ib-
salut, durant el 2012?

Durant l'any 2012, Aurora Clínic ha facturat al Servei de
Salut 13 interrupcions voluntàries de l'embaràs. El Servei de
Salut ha autoritzat 21 solAlicituds de reintegrament de despeses
per IVE realitzades a Aurora Clínic.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver. 

Ordre de Publicació
AZ)

A la pregunta RGE núm. 3424/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a píndola de
l'endemà.  (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).

Quin és el nombre d'envasos dispensats de la denominada
"píndola de l'endemà" a les oficines de farmàcia de les Illes
Balears, des de l'any 2007 a 2012, desglossat per anys?
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Dispensa de la píndola de l'endemà a les oficines de
farmàcia de les Illes Balears:

- 2007: 16.362 unitats.
- 2008: 14.753 unitats.
- 2009: 10.921 unitats.
- 2010: 21.477 unitats.
- 2011: 18.648 unitats.
- 2012: 13.493 unitats.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta RGE núm. 3425/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicament amb
misoprostol.  (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).

Quin és el nombre d'envasos dispensats de medicaments
que duen misoprostol a la seva composició , a les oficines de
farmàcia de les Illes Balears, des de l'any 2007 a 2012,
desglossat per anys?

Segons dades tretes del gestor de la prestació farmacèutica
(GAIA), en aquesta comunitat autònoma s'han dispensat dintre
del SNS per les oficines de farmàcia els següents nombres
d'envasos de medicaments que tenen en la seva composició
misoprostol:

- 2007: 11.164 envasos.
- 2008: 5.086 envasos.
- 2009: 1.993 envasos.
- 2010: 3.440 envasos.
- 2011: 3.973 envasos.
- 2012: 3.860 envasos.
Pel que respecta a la dispensa amb receptes privades, i

d'acord amb la normativa vigent, les oficines de farmàcia
solament tenen l'obligació de guardar-les durant tres mesos.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BB)

A la pregunta RGE núm. 3523/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (VI).  (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril
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'Ib-salut,
desglossat per clínica privada, el mes de març de 2013?

El mes de març de 2013 s'han realitzat a les clíniques
privades autoritzades i abonades per l'Ib-salut un total d'11
interrupcions voluntàries de l'embaràs:

- Centro Médico Aragón:   5
- EMECE:   6
Total: 11

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BC)

A la pregunta RGE núm. 3524/13, 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).

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ib-salut
per interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat
a les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma, desglossat per clínica privada, el mes de març de
2013?

Durant el mes de març de 2013 s'han tramitat per l'Ib-salut,
per IVE realitzades en clíniques concertades, les següents
quantitats econòmiques: 

- Centro Médico Aragón: 1.825 euros
- EMECE: 2.140 euros
Total: 3.965 euros

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BD)

A la pregunta RGE núm. 3544/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a despesa en
capellans o personal religiós (V).  (BOPIB núm. 94, de 12
d'abril de 2013).

Quina despesa ha fet el Servei Balear de les Illes Balears
en concepte de pagaments, retribucions, salaris o
remuneracions als capellans o personal religiós que presten els
seus serveis d'assistència religiosa als hospitals públics del
servei, durant 2011 i desglossat per hospitals?

La despesa que ha fet el Servei de Salut de les Illes Balears
en concepte de pagaments, retribucions, salaris o remuneracions
als capellans o personal religiós durant 2011 és un total de
236.198,18 euros, desglossat per hospitals:

- Hospital General: 20.759,85 euros
- Hospital Psiquiàtric: 10.562,83 euros
- Hospital Joan March: 10.413,21 euros
- Hospital Son Espases: 63.158,83 euros
- Hospital Mateu Orfila: 20.746,46 euros
- Hospital d'Inca: 30.299,36 euros
- Hospital de Manacor: 31.143,45 euros
- Hospital Son Llàtzer: 41.524,65 euros
- Hospital Can Misses:   7.589,54 euros

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

A la pregunta RGE núm. 3685/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a experiències
d'FP dual (I).  (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).

Quantes experiències d'FP Dual s'han portat a terme el
curs 2012-2013 a Mallorca i en quines empreses?

El curs 2012-2013 s'ha aplicat el Pla Experimental de la
Formació Professional Dual a l'illa de Mallorca, de manera que
les experiències d'FP dual que s'han duit a terme el curs 2012-
2013 a Mallorca són les següents:

- En el mes de setembre de 2012, comencen la seva
formació 9 alumnes en el centre educatiu IES Francesc de Borja
Moll.

- En el mes de febrer, 8 alumnes començaren  el seu
contracte per a la formació i aprenentatge, amb una durada de
17 mesos en les següents empreses:

* SM2 Balears (2 contractes).
* Brúixola Tecnologia de la Informació SA (2 contractes).
* Logitravel SLU (1 contracte).
* Innovations Strategies SL (2 contractes).
* Ibitec SL (1 contracte).

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BF)

A la pregunta RGE núm. 3686/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a experiències
d'FP dual (II).  (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).

Quantes experiències d'FP Dual s'han portat a terme el
curs 2012-2013 a Menorca i en quines empreses?

El curs 2012-2013 no s'ha aplicat el Pla Experimental de la
Formació Professional Dual a l'illa de Menorca.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha
formalitzat un conveni de colAlaboració amb la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Menorca perquè sigui l'entitat
colAlaboradora en la Formació Professional Dual a Menorca.

Actualment, s'analitzen els cicles formatius més adients per
desenvolupar en la modalitat d'FP Dual a Menorca
conjuntament amb el Sr. Palmer Carretero, delegat de la
Cambra de Comerç a Menorca.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BG)

A la pregunta RGE núm. 3687/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a experiències
d'FP dual (III).  (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).

Quantes experiències d'FP Dual s'han portat a terme el
curs 2012-2013 a Eivissa i en quines empreses?

El curs 2012-2013 no s'ha aplicat el Pla Experimental de la
Formació Professional Dual a l'illa d'Eivissa.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha
formalitzat un conveni de colAlaboració amb la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació d'Eivissa i Formentera perquè
sigui l'entitat colAlaboradora en la Formació Professional Dual
a Eivissa i Formentera.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BH)

A la pregunta RGE núm. 3866/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a justificació
de la prioritat de certes despeses.  (BOPIB núm. 95, de 19
d'abril de 2013).

Com justifica el Sr. Conseller gastar 70.000 euros en
promoure llibres de text en modalitats balears quan els docents
ja modulen en l'aula l'ús de la llengua en cada context i
territori, com ho fan molts de textos actuals, quan redueix
dràsticament el nombre de docents, no normalitza ni els
pagaments ni les convocatòries d'ajudes als menjadors
escolars, i tantes altres despeses imprescindibles?

És important que les Illes Balears tenguin uns llibres de text
adaptats als currículums del nostre sistema educatiu i, a la
vegada, adaptats a les varietats dialectals. Per aquest motiu, es
va decidir subvencionar les editorials que fan un esforç per
publicar llibres que reflecteixen en les varietats pròpies de les
nostres illes.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana María Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BI)

A la pregunta RGE núm. 3867/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
convocatòria d'ajuts per a llibres de text amb modalitats.
(BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).

Té intenció el Sr. Conseller convocar ajudes cada any per
a llibres de text amb modalitats balears i, en cas afirmatiu, en
quines quantitats aproximades?

A l'inici de cada curs escolar, depenent del pressupost de què
es disposi, s'establiran els criteris de les concessions de
subvencions i dels ajuts per a material escolar.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana María Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BJ)

A la pregunta RGE núm. 3868/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a consulta
prèvia per al foment dels llibres de text amb modalitats.
(BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).
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Ha consultat el Sr. Conseller amb la Universitat de les Illes
Balears la iniciativa, i els seus criteris, de fomentar els llibres
de text en modalitat balear?

Els llibres de text no han de defugir mai de la normativa
aprovada per l'Institut d'Estudis Catalans i des de la  conselleria
sempre es donarà suport a aquesta normativa.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana María Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BK)

A la pregunta RGE núm. 3869/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a foment de
les modalitats lingüístiques en llengua castellana.  (BOPIB
núm. 95, de 19 d'abril de 2013).

Considera el Govern que els llibres de text en llengua
castellana han de fomentar les modalitats lingüístiques de cada
territori?

Aquest tema no és competència del Govern de les Illes
Balears. Únicament ho és la llengua catalana, d'acord amb
l'Estatut d'Autonomia i l'article 35, en què es preveu la protecció
i la difusió de les varietats lingüístiques de la nostra llengua.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana María Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BL)

A la pregunta RGE núm. 3900/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a activitats
d'acolliment curs 2012-2013.  (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril
de 2013).

Quines activitats d'acolliment du a terme la Conselleria
d'Educació durant el curs 2012-2013 i amb quines
modificacions respecte del curs 2010-2011?

Les activitats d'acolliment que duen a terme els centres
educatius a principi de curs per a aquells alumnes nous al centre
s'emmarquen en l'autonomia de centre i no estan regulades; cada
centre explica als seus alumnes de primer curs el seu
funcionament de la forma que considera més adient i profitosa.
No és possible comparar aquestes activitats de forma general
amb altres activitats duites a terme anteriorment atès el seu caire
particular i exclusiu de cada centre..

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana María Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BM)

A la pregunta RGE núm. 3927/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadaments a
SEMILLA. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Quin és el total de persones acomiadades de SEMILLA
durant la present legislatura, indicant tipus de contractació i
funcions que tenien.

Relació d'acomiadaments durant la present legislatura:
Total de persones acomiadades: 12.
Tipus de contractes: interins, indefinits no fixos.
Funcions que tenien:

-Recerca pesquera.
-Informes tècnics.
-Assessoria jurídica.
-Control qualitat agroalimentària.
-Promoció de la marca "Producte Local".

No es detallen finalització de contracte, únicament persones
acomiadades.

Palma, 4 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BN)

A les preguntes RGE núm. 3998/13, 3999/13 i 4000/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives
a ajudes atorgades pel Govern (XXV, XXVI i XXVII). (BOPIB
núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
al sector (aglutinat envers les patronals) agroalimentari durant
l'any 2010.

Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
al sector (aglutinat envers les patronals) agroalimentari durant
l'any 2011.

Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
al sector (aglutinat envers les patronals) agroalimentari durant
l'any 2012.

Les ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears al
sector agroalimentari mai han estat atorgades segons les
afiliacions a les diferents patronals, per la qual cosa no es
disposa d'aquesta informació. Ni ara, ni mai.

Palma, 6 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BO)

A la pregunta RGE núm. 4041/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats.  (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).

Relació d'indemnitzacions per raó del servei, incloent-hi
despeses de transport, manutenció i estada amb motiu de
viatges fora del municipi i del lloc de treball abonades per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats des de l'inici de
la legislatura fins el moment de la resposta.
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El Decret 54/2012, de 12 d'abril, publicat en el BOIB núm.
48 de 20 d'abril de 2001, i el Decret 98/2010, de 27 d'agost,
publicat en el BOIB núm. 128 de 2 de setembre de 2010,
regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al
servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

S'adjunta llistat d'indemnitzacions.

El llistat esmentat a la pregunta  queda dipositat al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana María Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
BP)

A la pregunta RGE núm. 4141/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a matèria de joventut
a la Conselleria d'Administracions Públiques.  (BOPIB núm.
96, de 26 d'abril de 2013).

Quines mesures ha impulsat en matèria de joventut durant
la present legislatura la Conselleria d'Administracions
Públiques?

La Conselleria d'Administracions Públiques, mitjançant la
Direcció General d'Interior, Emergències i Justícia ha impulsat,
en el marc del Programa de Policia Tutor, les següents mesures
en matèria de joventut:

- Elaboració d'un estudi de conflictivitat en els centres
docents de Balears a través de les dades aportades pels policies
tutors des de l'inici de la crisi econòmica fins a l'actualitat
(2008-2012).

- Elaboració del projecte de coordinació territorial de
policies tutors i iniciar tasques de treball conjuntes.

- Elaboració protocol (PTN-014-PT) d'actuació en matèria
de noves tecnologies juntament amb la Fiscalia de delictes
informàtics.

També s'han duit a terme les següents campanyes
específiques:

- Campanya preventiva dirigida a pares/mares i alumnat de
primària i ESO, en relació amb l'ús de les TIC.

- Campanya preventiva sobre el consum de substàncies
tòxiques juntament amb Projecte Jove de Projecte Home, a
través dels centres escolars.

Marratxí, 9 de maig de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
BQ)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4173/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a valoració de
l'aplicació de la Llei de turisme.  (BOPIB núm. 97, de 3 de
maig de 2013).

Com valora el conseller el primer any d'aplicació de la Llei
de turisme?

De forma molt positiva i em remet a les dades:

- Des de l'1 de gener de 2012 38 establiments a Mallorca han
solAlicitat l'augment del nombre de claus, més de 120
establiments hotelers han realitzat reformes i 150 han solAlicitat
l'augment de categoria, 42 de tres a quatre estrelles i 40 de
quatre a quatre superior.

- S'han duit a terme projectes com el del grup Melià a
Magaluf, que suposa la rehabilitació de 4 hotels augmentant la
seva categoria, la creació d'un bulevard, la creació d'un beach
club de luxe, la tematització dels distints establiments i una
inversió directa de 135.000.000 euros.

- A la Platja de Palma a la tardor començaran a construir-se
4 hotels nous, un de cinc estrelles, un de quatre estrelles plus i
2 de quatre estrelles, el que suposarà una inversió de més de 100
milions d'euros que per primera vegada hi hagi un hotel de cinc
estrelles i que per primera vegada en trenta anys es construeixin
nous allotjaments hotelers a la zona.

- Des de l'entrada en vigor de la Llei de turisme a Mallorca
s'han presentat 1.310 declaracions d'inici de l'activitat
d'arrendaments turístics.

- Des de l'1 de gener de 2012 s'han solAlicitat 33 llicències
d'agroturismes i hotels rurals.

- A més, s'ha aprovat el Pla Integral de Turisme, sent la
primera comunitat autònoma que compte amb l'esmentat pla.

Palma, 28 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BR)

A la pregunta RGE núm. 4241/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Planícia
(Banyalbufar). (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).

Quina és l'aportació del Govern de les Illes Balears al
pressupost per a la gestió de la possessió de Planícia, al terme
de Banyalbufar?

Per a aquest any hi ha previst una inversió de 50.000 euros
per a les finques públiques incloses en el Paratge, entre elles
Planícia.

Aquest primer semestre la brigada de conservació del
paratge hi ha dedicat aproximadament els jornals corresponents
a unes 7 setmanes, realitzant diferents tasques de manteniment,
adequació i neteja, tant en les edificacions com en els aspectes
agroforestals de la finca. S'estima en uns 3.000 euros de
despesa.

Palma, 5 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
BS)

A la pregunta RGE núm. 4436/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a grup de
comunicació de Prensa Pitiusa (I).  (BOPIB núm. 97, de 3 de
maig de 2013).

Quina és la quantitat econòmica concertada amb el grup de
comunicació de Prensa Pitiusa i Tef des de juliol de 2011 fins
a l'actualitat pel conjunt del Govern, ja sigui des de les
conselleries o empreses del sector públic?

La despesa efectuada en Prensa Pitiusa emmarcada dins el
contracte general de publicitat ha estat de 6.838,16 euros.

Palma, 12 de juliol de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BT)

A les preguntes RGE núm. 4673/13 i 4674/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a mort
del Sr. Alpha Pam (XV i XVI). (BOPIB núm. 98, de 10 de maig
de 2013).

Les dades de les respostes queden dipositades al Registre
General de la cambra i es poden consultar a la web GTP.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BU)

A les preguntes RGE núm. 4680/13, 4681/13, 4682/13 i
4683/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a mort del Sr. Alpha Pam (XXII, XXIII, XXIV
i XXV). (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).

Les dades de les respostes queden dipositades al Registre
General de la cambra i es poden consultar a la web GTP.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BV)

A la pregunta RGE núm. 4724/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fundacions (I).
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Quines són les fundacions donades d'alta al corresponent
registre actualment a les Illes Balears?

Es facilita, en l'annex adjunt, la informació requerida.

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.

Palma, 13 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BX)

A la pregunta RGE núm. 4725/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fundacions (II).
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Quins són els responsables actuals que consten de les
fundacions donades d'alta al corresponent registre a les Illes
Balears?

Com bé sap el senyor diputat, els membres que formen part
del patronat de les fundacions són els qui, de manera
colAlegiada, com a integrants d'aquest òrgan d'existència
obligatòria, de conformitat amb la legislació reguladora
d'aquestes persones jurídiques, assumeixen la responsabilitat de
complir les finalitats fundacionals i administrar els béns i drets
que n'integren el patrimoni.

En conseqüència, solAlicitar la nòmina dels "responsables"
de les fundacions és demanar, d'una altra manera, qui són els
membres que n'integren els patronats respectius, en el si dels
quals, hem de recordar, és on s'elegeix, en cada cas, un president
i es nomena un secretari.

Així, ens remetem a la resposta donada a la pregunta
parlamentària núm. 4726/2013.

Palma, 13 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BY)

A la pregunta RGE núm. 4726/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fundacions (III).
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Quins són els membres dels patronats de les fundacions
donades d'alta al corresponent registre a les Illes Balears?

El Sr. Bonet solAlicita la llista de totes les persones que
formen part de cadascun dels patronats que regeixen les
destinacions de les quasi tres-centes fundacions donades d'alta
en el Registre Únic de Fundacions de la comunitat autònoma,
nòmina l'elaboració de les quals, a priori, es preveu força
laboriosa i que, per tant, pot causar certes disfuncions en el
desenvolupament normal de l'exercici de la funció registral.

Així, sotmetem a la consideració del Sr. diputat la
possibilitat de concertar una cita a les mateixes dependències
del registre que es tracta, situat al Passeig de Sagrera, 2, de
Palma, perquè el dia i la hora que es convengui i fora de l'horari
habitual d'atenció al públic se li faciliti amb detall, amb la
tranquilAlitat necessària i com li sigui més còmode, la
informació requerida.

Queda a la seva disposició el director general de Relacions
Institucionals i Acció Exterior o qualsevol dels responsables que
es designin del Servei d'Entitats Jurídiques d'aquest centre
directiu (telèfon: 971 17 60 45) per assenyalar el dia i l'hora per
a la cita que es proposa.
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Palma, 13 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BZ)

A la pregunta RGE núm. 4783/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (II). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Quants treballadors fixos discontinus en el sector turístic
treballaven a cadascuna de les illes el novembre de 2012?

En resposta a la vostra pregunta, us comunic que no es
disposa de les xifres mensuals, però els remetem la informació
trimestral a 31 de desembre de 2012, que és:

-Mallorca 3.675 contractes.
-Menorca    396 contractes.
-Eivissa    659 contractes.
-Formentera      33 contractes.
-Sense descripció        1 contracte.

Total Illes Balears: 4.764 contractes.

Palma, 14 de juny de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
CA)

A la pregunta RGE núm. 4784/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (III). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de
2013).

Quants treballadors fixos discontinus en el sector turístic
treballaven a cadascuna de les illes el mes de març de 2011?

En resposta a la vostra pregunta, us comunic que no es
disposa de les xifres mensuals, però els remetem la informació
trimestral que és:

-Mallorca 14.122 contractes.
-Menorca      727 contractes.
-Eivissa   1.336 contractes.
-Formentera        82 contractes.
-Sense descripció          1 contracte.

Total Illes Balears: 16.268 contractes.

Palma, 14 de juny de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
CB)

A la pregunta RGE núm. 4809/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis o informes
científics que sustenten la "realidad de la calle".  (BOPIB núm.
99, de 17 de maig de 2013).

En quins estudis o informes científics se sustenta la
"realidad de la calle" argumentada contínuament per
l'actualment vicepresident i conseller de Presidència per
defensar la política lingüística de la radiotelevisió pública?

Amb relació a la petició de la "realidad de la calle" amb
estudis o informes científics us trasllat el següent:

L'Institut Nacional d'Estadística (INE), a través del cens
sobre demografia i població, mostra d'una manera exacta i
oficial la distribució de població a les Illes.

D'aquesta manera, d'un total de 1.119.439 persones, que en
l'actualitat viuen en alguna de les quatre Illes, 518.005 persones
han nascut fora de la comunitat autònoma. És a dir, més del
46% de la població de l'arxipèlag ha nascut fora les de Illes, ja
sigui en qualsevol altra província d'Espanya o a l'estranger.

Així mateix, segons dades de l'INE i AIMC, únicament el
60,2% de les persones censades a les Baleares parlen català.
Aquest fet és de suma importància, ja que les Balears es troba
en aquesta variable per sota de Catalunya, on el 74,5% dels
individus parlen català, o Galícia on el 91% de la població parla
gallec. La resta de cadenes amb llengua pròpia de la comunitat
opten pel model mixt de televisió (C. Valenciana) o per tenir en
el seu segon canal l'idioma autòcton (Euskadi).

IB3, a novembre de 2009 i a febrer de 2011 va realitzar un
estudi sobre la imatge i acceptació de la cadena. Una dada
destacable va ser el de preferències de llengua en producció
aliena, on gairebé el 80% de la població que reclamava
pelAlícules en castellà eren nascuts a la comunitat autònoma, la
llengua vehicular dels quals era el català.

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

Ordre de Publicació
CC)

A la pregunta RGE núm. 4852/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sosteniment de
l'EPRTVIB.  (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Creu el Sr. Gómez que es poden sostenir la ràdio i la
televisió públiques amb 30 milions d'euros?

Sí.

Palma, 27 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
CD)

A la pregunta RGE núm. 5013/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
President durant el 2012.  (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de
2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel president del
Govern durant l'any 2012.

Relació de viatges a l'estranger realitzats pel president del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2012:

- Abril: Suïssa. Visita a centres escolars i instituts
plurilingües.

- Maig: BrusselAles. Plenari Comitè Regions.
- Juny: París. Final Roland Garros.
- Juliol: BrusselAles. Plenari Comitè Regions, recepció

presidenta CdR, partit Standard Lieja-RCD Mallorca.
- Novembre: Londres. Visita World Travel Market.

Palma, 13 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CE)

A la pregunta RGE núm. 5014/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
President durant el 2013.  (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de
2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel president del
Govern durant l'any 2013.

Relació de viatges a l'estranger realitzats pel president del
Govern de les Illes Balears durant l'any 2013:

- Març: Berlín. Fira Internacional Turística ITB. - Març:
Moscou. Fira Turística MITT, reunions empresaris sector
empresarial rus.

- Abril: Estrasburg. Reunions Parlament Europeu.
- Maig: Estrasburg. Reunions comissaris europeus.

Palma, 13 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CF)

A la pregunta RGE núm. 5015/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Conseller d'Administracions Públiques  durant el 2012.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller
d'Administracions Públiques  durant l'any 2012.

No va fer cap viatge oficial a l'estranger durant l'any 2012.

Marratxí, 3 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CG)

A la pregunta RGE núm. 5018/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Conseller de Salut, Família i Benestar Social durant el 2012.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller
de Salut, Família i Benestar Social durant l'any 2012.

El conseller de Salut, Martí Sansaloni Oliver, no ha realitzat
cap viatge a l'estranger durant l'any 2012.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CH)

A la pregunta RGE núm. 5021/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges de la
Conselleria d'Administracions Públiques durant l'any 2013.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats de la Conselleria
d'Administracions Públiques durant l'any 2013.

Atesa la solAlicitud de resposta escrita dalt esmentada, us
informam que, no hi ha cap operació per aquest concepte.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CI)

A la pregunta RGE núm. 5024/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges de la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats durant l'any
2013. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats per la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats.

A data d'avui, la consellera Joana Maria Camps, només ha
realitzat un viatge a l'estranger, concretament a BrusselAles.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
CJ)

A la pregunta RGE núm. 5026/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges de la
Conselleria de Família i Serveis Socials  durant el 2013.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
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Relació de viatges a l'estranger efectuats per la Conselleria
de Família i Serveis Socials durant l'any 2013.

Des que el passat 2 de maig de 2013 es va crear la
Conselleria de Família i Serveis Socials, no s'ha fet cap viatge
a l'estranger.

Palma, 31 de maig de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CK)

A la pregunta RGE núm. 5027/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges de la
Conselleria de Salut  durant el 2013.  (BOPIB núm. 99, de 10
de maig de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats per la
Conselleria de Salut durant l'any 2013.

El conseller de Salut, Martí Sansaloni Oliver, no ha realitzat
cap viatge a l'estranger durant l'any 2013.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CL)

A la pregunta RGE núm. 5028/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges de la
Conselleria de Turisme i Esports durant el 2013.  (BOPIB
núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats per la Conselleria
de Turisme i Esports durant l'any 2013.

A més dels assenyalats a la resposta de la pregunta
5034/2013, el director general de Ports i Aeroports viatjà a
Miami entre els dies 11 i 15 de març per assistir a la fira de
creuers de Miami.

Palma, 6 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CM)

A la pregunta RGE núm. 5029/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència durant el 2013.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats per la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència durant l'any
2013.

Viatge al Marroc (20-22 de gener de 2013).

Palma, 5 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CN)

A la pregunta RGE núm. 5030/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Conseller d'Administracions Públiques durant el 2013.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr.  Conseller
d'Administracions Públiques durant l'any 2013.

No va fer cap viatge oficial a l'estranger durant l'any 2013.

Marratxí, 3 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CO)

A la pregunta RGE núm. 5033/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Conseller de Salut, Família i Benestar Social durant el 2013.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr.  Conseller
de Salut, Família i Benestar Social durant l'any 2013.

El conseller de Salut, Martí Sansaloni Oliver, no ha realitzat
cap viatge a l'estranger durant l'any 2013.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CP)

A la pregunta RGE núm. 5035/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Vicepresident i Conseller de Presidència durant el 2013.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Vicepresident i  Conseller de Presidència durant l'any 2013.

Viatge al Marroc (20-22 de gener de 2013).

Palma, 5 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CQ)

A la pregunta RGE núm. 5036/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a agenda dels
viatges del Sr. President durant el 2012.  (BOPIB núm. 99, de
17 de maig de 2013).
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Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
President del Govern durant l'any 2012.

El contingut de l'agenda oficial del president del Govern de
les Illes Balears es troba a disposició del qualsevol interessat en
la pàgina web oficial del Govern de les Illes Balears
(http://www.caib.es/pidip/comunicats.do?fitro=T&dat=null&l
ang=ca), la qual s'actualitza permanentment a través de les notes
de premsa que diàriament emeten els diferents gabinets de
comunicació de les conselleries referents a les seves principals
actuacions, oferint una adreça electrònica per a qualsevol
aclariment (comunicacio@caib.es).

Palma, 13 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CR)

A la pregunta RGE núm. 5037/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a agenda dels
viatges del Sr. President durant el 2013.  (BOPIB núm. 99, de
17 de maig de 2013).

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
President del Govern durant l'any 2013.

El contingut de l'agenda oficial del president del Govern de
les Illes Balears es troba a disposició del qualsevol interessat en
la pàgina web oficial del Govern de les Illes Balears
(http://www.caib.es/pidip/comunicats.do?fitro=T&dat=null&l
ang=ca), la qual s'actualitza permanentment a través de les notes
de premsa que diàriament emeten els diferents gabinets de
comunicació de les conselleries referents a les seves principals
actuacions, oferint una adreça electrònica per a qualsevol
aclariment (comunicacio@caib.es).

Palma, 13 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CS)

A la pregunta RGE núm. 5039/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Vicepresident i conseller de Presidència durant el 2013.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Vicepresident i conseller de Presidència durant l'any 2013.

El contingut de l'agenda oficial del president del Govern de
les Illes Balears es troba a disposició del qualsevol interessat en
la pàgina web oficial del Govern de les Illes Balears
(http://www.caib.es/pidip/comunicats.do?fitro=T&dat=null&l
ang=ca), la qual s'actualitza permanentment a través de les notes
de premsa que diàriament emeten els diferents gabinets de
comunicació de les conselleries referents a les seves principals
actuacions, oferint una adreça electrònica per a qualsevol
aclariment (comunicacio@caib.es).

Palma, 13 de juny de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CT)

A la pregunta RGE núm. 5042/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Conseller de Salut, Família i Benestar Social durant el 2012.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller de Salut, Família i Benestar Social durant l'any
2012.

El conseller de Salut, Martí Sansaloni Oliver, no ha realitzat
cap viatge a l'estranger durant l'any 2012.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CU)

A la pregunta RGE núm. 5043/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Conseller de Salut, Família i Benestar Social durant el 2013.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller de Salut, Família i Benestar Social durant l'any
2013.

El conseller de Salut, Martí Sansaloni Oliver, no ha realitzat
cap viatge a l'estranger durant l'any 2013.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CV)

A les preguntes RGE núm. 5046/13 i 5047/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
viatges del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant el 2012 i el 2013. (BOPIB núm. 99, de 17 de
maig de 2013).

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant el
2012.

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant el
2013.

En resposta a les preguntes de referència, us informam que
el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori no ha
efectuat cap viatge a l'estranger durant l'any 2012.

L'any 2013 ha realitzat un viatge a BrusselAles els dies 20 i
21 de febrer (es relaciona l'agenda):
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Dimecres 20:
-Reunió amb el Sr. Jaime Lillo, coordinador cap

d'Assumptes Agrícoles de la REPER (Representació Permanent
d'Espanya a BrusselAles).

-Encontre amb el Sr. Paolo di Castro, President de la
Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu i amb el Sr.
Capoulas.

-Reunió amb l'eurodiputada del PSOE, Sra. Iratxe García
Pérez.

-Reunió amb l'eurodiputada del PP, Sra. Rosa Estaràs i la
Sra. Pilar Ayuso.

-Reunió amb el Sr. Tomás García Azcárate, cap de la Unitat
de la PAC i alt funcionari de la Comissió.

Dijous 21:
-Trobada amb el Sr. Joao Pacheco, director general adjunt

d la Direcció General d'Agricultura.
-Reunió amb el Sr. Georg Hausler, cap de gabinet del

Comissari d'Agricultura, Sr. Dacian Ciolos.
-Dinar-colAloqui amb el Sr. Potocknic, Comissari de Medi

Ambient i amb el President de la Cambra de Comerç Espanyola
a BrusselAles.

Palma, 6 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CX)

A la pregunta RGE núm. 5048/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Conseller d'Administracions Públiques durant el 2012.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller d'Administracions Públiques durant l'any 2012.

No va fer cap viatge oficial a l'estranger durant l'any 2012.

Marratxí, 3 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CY)

A la pregunta RGE núm. 5049/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Conseller d'Administracions Públiques durant el 2013.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller d'Administracions Públiques durant l'any 2013.

No va fer cap viatge oficial a l'estranger durant l'any 2013..

Marratxí, 3 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CZ)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5090/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a treballadors públics a
casa.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Creu el Govern que és raonable que hi hagi treballadors
públics als quals se'ls ha encomanat la tasca pública de
quedar-se a casa?

El Govern no ha encomanat aquesta tasca a cap treballador
públic.

Palma, 25 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
DA)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5092/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb els
ajuntaments.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant
al deute de la comunitat autònoma amb els ajuntaments de les
Illes Balears?

Aquesta qüestió depèn de la disponibilitat de tresoreria del
Govern de les Illes Balears.

Marratxí, 25 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
DB)

A la pregunta RGE núm. 5099/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a no acceptació de
llibres en "balear". (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Com ha actuat o pensa actuar el Govern de les Illes
Balears respecte de la decisió del ColAlegi Mare de Déu del
Carme de Maó de no acceptar llibres en "balear"?

Evidentment, aquest centre haurà d'utilitzar llibres de text
que s'atenguin al currículum vigent que, a la vegada s'han
d'ajustar a les modalitats de les Illes Balears.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
DC)

A la pregunta RGE núm. 5100/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a no acceptació de
llibres en "balear" (II). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).
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Com valora el Govern de les Illes Balears que el ColAlegi
Mare de Déu del Carme de Maó, comuniqués al Govern que no
acceptaria llibres en "balear"?

El Govern de les Illes, d'acord amb l'article 35 de l'Estatut
d'Autonomia, té l'obligació de fomentar, estudiar i protegir les
modalitats lingüístiques de les nostres illes i dins aquest marc,
aquest centre educatiu s'ha d'atendre a l'article 35 esmentat.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
DD)

A la pregunta RGE núm. 5106/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre Es
Fusteret - abril 2013.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).

Quants de menors han estat ingressats en el mes d'abril de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Fusteret?
Detall per setmana.

* Setmana de l'1 al 7:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

* Setmana del 8 al 14:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

* Setmana del 15 al 21:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

* Setmana del 22 al 28:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

* Setmana del 29 al 30:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

Palma, 7 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
DE)

A la pregunta RGE núm. 5107/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre Es
Mussol - abril 2013.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).

Quants de menors han estat ingressats en el mes d'abril de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Mussol?
Detall per setmana.

* Setmana de l'1 al 7:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

* Setmana del 8 al 14:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

* Setmana del 15 al 21:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

* Setmana del 22 al 28:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

* Setmana del 29 al 30:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

Palma, 7 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
DF)

A la pregunta RGE núm. 5108/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre Es
Pinaret - abril 2013.  (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).

Quants de menors han estat ingressats en el mes d'abril de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Pinaret?
Detall per setmana.

* Setmana de l'1 al 7:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0
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* Setmana del 8 al 14:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 1

* Setmana del 15 al 21:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 1
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

* Setmana del 22 al 28:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

* Setmana del 29 al 30:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

Palma, 7 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
DG)

A la pregunta RGE núm. 5109/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre
Socioeducatiu d'Incorporació Social - abril 2013.  (BOPIB
núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quants de menors han estat ingressats en el mes d'abril de
2013 i amb quina mesura judicial en el Centre Socioeducatiu
d'Incorporació Social? Detall per setmana.

* Setmana de l'1 al 7:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

* Setmana del 8 al 14:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

* Setmana del 15 al 21:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

* Setmana del 22 al 28:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0

- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

* Setmana del 29 al 30:
-Internament en règim semiobert: 0
-Internament en règim obert: 0
- Internament en règim tancat: 0
- Internament terapèutic en règim obert: 0
- Permanència de cap de setmana en centre: 0

Palma, 7 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
DH)

A la pregunta RGE núm. 5110/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
centre Es Fusteret - abril 2013.  (BOPIB núm. 100, de 24 de
maig de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes d'abril de 2013?

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant el mes d'abril de 2013 ha estat de 14 menors/joves.

Palma, 7 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
DI)

A la pregunta RGE núm. 5111/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
centre Es Mussol- abril 2013.  (BOPIB núm. 100, de 24 de
maig de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes d'abril de 2013?

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Mussol
durant el mes d'abril de 2013 ha estat de 14 menors/joves.

Palma, 7 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
DJ)

A la pregunta RGE núm. 5112/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
centre Es Pinaret - abril 2013.  (BOPIB núm. 100, de 24 de
maig de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes d'abril de 2013?

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Pinaret
durant el mes d'abril de 2013 ha estat de 47 menors/joves.
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Palma, 7 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
DK)

A la pregunta RGE núm. 5113/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
centre Socioeducatiu d'Incorporació Social - abril 2013.
(BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre
Socioeducatiu d'Incorporació Social durant el mes d'abril de
2013?

L'estada més alta dels menors/joves al Centre d'Incorporació
Social - CIS durant el mes d'abril de 2013 ha estat de 9
menors/joves.

Palma, 7 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
DL)

A les preguntes RGE núm. 5117/13 i 5118/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a interrupcions voluntàries de l'embaràs - abril 2013.  (BOPIB
núm. 100, de 24 de maig de 2013).

- Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes d'abril de 2013?

- Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat al es clíniques autoritzades per realitzar-ho durant el
mes d'abril de 2013 i que hagin de ser abonades per l'Ib-salut?

Durant el mes d'abril de 2013 s'han realitzat 161
interrupcions voluntàries de l'embaràs dels quals:

- Hospitals públics: 145.
- Clíniques concertades:   16.
Total: 161.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DM)

A la pregunta RGE núm. 5214/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges del Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació durant el 2012. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació durant l'any 2012?

El Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació durant l'any 2012 no va dur a terme cap viatge a
l'estranger.

Palma, 7 de juny de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
DN)

A la pregunta RGE núm. 5234/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a llengua blava.
(BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quin seguiment es fa de la llengua blava?

Es duen a terme les actuacions especificades en el programa
de vigilància, control i eradicació tramès i aprovació per la Unió
Europea.

Palma, 6 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DO)

A la pregunta RGE núm. 5235/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a supressió de
controls a les granges. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).

Per què s'han suprimit els controls a les granges sentinelles
de les trampes per a captura de mosquits i estudiar així la seva
evolució?

Els controls de captura de mosquits en granges sentinelles
no s'han suprimit, tan sols s'han adaptat el número de trampes
i la seva situació geogràfica segons el que contempla el
Programa Nacional aprovat per la Unió Europea.

Palma, 6 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DP)

A la pregunta RGE núm. 5239/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a Pla nacional
d'eradicació. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quin cost té el Pla Nacional d'eradicació? Qui el suporta
i quan es compensa?

Es retorna a l'origen d'aquesta pregunta amb solAlicitud de
resposta escrita, perquè no pot determinar-se l'objecte, ja que no
identifica l'ésser viu, o element o fitopatologia o epizootia a
eradicar.
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Palma, 5 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DQ)

A les preguntes RGE núm. 5268/13 a 5271/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
deutes amb centres educatius (I a IV).  (BOPIB núm. 100, de 24
de maig de 2013).

Quina quantitat d'euros deu la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats a cadascun dels centres educatius de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en concepte de
dotació econòmica a dia 10 de maig de 2013?

Us tramet, adjunta, la resposta a les preguntes dalt
esmentades segons les dades de la Unitat de Gestió Econòmica
de la conselleria.

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Palma, 3 de juny de 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
DR)

A la pregunta RGE núm. 5273/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a 1% cultural.
(BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

A quines inversions ha dedicat SFM l'1% cultural?

L'article 80 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre del
Patrimoni Històric de les Illes Balears, exigeix que per a
qualsevol obra pública d'import superior a 300.000 euros,
s'inclogui una partida d'import igual o superior a l'1% dels fons
aportats per a la conservació, la protecció i l'enriquiment del
patrimoni històric o al foment de la creativitat artística, amb
aplicació preferent en la mateixa obra, o en el seu entorn
immediat.

SFM no ha adjudicat en la present legislatura cap obra que
estigui en els supòsits de l'esmentat article de la llei.

En les obres adjudicades la legislatura passada, no es va fer
la previsió fixada per la llei, per la qual cosa no consta la
realització de cap inversió dedicada a l'1% cultural.

Palma, 6 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DS)

A la pregunta RGE núm. 5283/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a exempció de taxes
a activitats educatives. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de
2013).

Disposa la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient
d'algun procediment d'exempció de taxes per a la realització
d'activitats educatives o formatives als espais naturals?

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori no
disposa de cap taxa per a la realització d'activitats educatives o
formatives als espais naturals. Sí que es varen establir uns preus
públics pels serveis i activitats que oferia Espais de Natura
Balear als espais naturals (BOIB núm. 70, de 17 de maig de
2012). Concretament les tarifes són per a:

-Visita a centres d'interpretació.
-Visites guiades.
-Visites temàtiques.
-Activitats esportives.
-Tallers.

Hi ha exempcions o gratuïtat en el pagament dels preus o
tarifes en els següents casos.

-No són aplicables a les activitats d'educació ambiental que
es desenvolupen a centres escolars.

-Les visites guiades, visites temàtiques i activitats esportives
i tallers són gratuïts per a nins i nines de 0 a 3 anys.

Com ja s'ha esmentat anteriorment, aquestes tarifes només
s'apliquen per a les activitats organitzades per Espais de Natura
Balear exclusivament, per tant, no s'han d'aplicar en el cas que
el promotor sigui una altra administració.

Palma, 5 de juny de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DT)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 5284/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a valoració de l'actuació
de Kameha Bay Portals a la caleta de Portals.  (BOPIB núm.
100, de 24 de maig de 2013).

Com valora el conseller l'actuació de la companyia
Kameha Bay Portals a la caleta de Portals?

És una bona notícia que un establiment hoteler tancat des de
fa anys realitzi una potent inversió i es torni a obrir reformat
integralment i havent elevat la seva categoria.

Palma, 28 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DU)

A les preguntes de la RGE núm. 5297/13 a la 5318/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a baixes per accidents laborals (I a XXII).
(BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).
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Quantes persones amb contractacions laborals, que formen
part de la nòmina de la comunitat autònoma, varen tenir
baixes per accidents laborals del mes de juliol de 2011 al mes
d'abril de 2013?

Baixes per accidents laborals. Persones amb contractes
laborals.

Juliol 2011 10 persones
Agost 2011   3 persones
Setembre 2011   8 persones
Octubre 2011   9 persones
Novembre 2011   9 persones
Desembre 2011 10 persones
Gener 2012   6 persones
Febrer 2012   6 persones
Març 2012   4 persones
Abril 2012   6 persones
Maig 2012   2 persones
Juny 2012   7 persones
Juliol 2012   8 persones
Agost 2012   1 persona
Setembre 2012   5 persones
Octubre 2012   7 persones
Novembre 2012   9 persones
Desembre 2012   3 persones
Gener 2013 11 persones
Febrer 2013 10 persones
Març 2013   8 persones
Abril 2013 10 persones

Palma, 18 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
DV)

A les preguntes de la RGE núm. 5319/13 a la 5340/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a baixes per accidents laborals (XXIII a
XLIV). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Quantes persones amb relació funcionarial (de carrera o
interina), que formen part de la nòmina de la comunitat
autònoma, varen tenir baixes per accidents laborals del mes de
juliol de 2011 al mes d'abril de 2013?

Baixes per accidents laborals.

Juliol 2011   9 persones
Agost 2011   6 persones
Setembre 2011   5 persones
Octubre 2011 10 persones
Novembre 2011   8 persones
Desembre 2011   6 persones
Gener 2012   7 persones
Febrer 2012   8 persones
Març 2012 15 persones
Abril 2012 15 persones
Maig 2012 11 persones
Juny 2012   5 persones
Juliol 2012   4 persones
Agost 2012   6 persones
Setembre 2012 10 persones

Octubre 2012 10 persones
Novembre 2012   7 persones
Desembre 2012   2 persones
Gener 2013   7 persones
Febrer 2013   7 persones
Març 2013   9 persones
Abril 2013 10 persones

Palma, 18 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
DX)

A la pregunta RGE núm. 5355/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a alts
càrrecs de baixa per IT (II). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).

Quin ha estat el total de retencions a la nòmina de les
persones amb relació d'alt càrrec, que formen part de la
nòmina de la comunitat autònoma per baixes IT entre l'1 de
setembre de 2012 i el 15 de maig de 2013?

No hi ha hagut cap baixa per IT d'alts càrrecs entre l'1 de
setembre de 2012 i el 15 de maig de 2013.

Palma, 19 de juny de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
DY)

A la pregunta RGE núm. 5548/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a promoció
turística (I). (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

Quines són les activitats presentades per cada una de les
illes en la convocatòria pública de subvencions en espècies per
a esdeveniments que contribueixin a la promoció turística de
les Illes Balears el 2013?

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Palma, 12 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DZ)

A la pregunta RGE núm. 5549/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a promoció
turística (II). (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

Quines són les activitats desestimades de les presentades
des de cada una de les illes en la convocatòria pública de
subvencions en espècies per a esdeveniments que contribueixin
a la promoció turística de les Illes Balears el 2013?
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Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Palma, 12 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EA)

A la pregunta RGE núm. 5552/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acords amb
l'ATB en la modalitat "co-branding" (I). (BOPIB núm. 101, de
31 de maig de 2013).

Quines són les propostes presentades des de cada una de
les illes en la convocatòria pública per a la realització
d'acords marc de colAlaboració amb l'ATB, en accions
promocionals de les Illes Balears el 2013, baix la modalitat de
"co-branding"?

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Palma, 12 de juny de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EB)

A la pregunta RGE núm. 5564/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a sistema per a
l'autonomia i l'atenció a la dependència (III). (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).

Quines i quantes són les places finançades a Eivissa
integrades en la xarxa de recursos públics del sistema per a
l'autonomia i l'atenció a la dependència el mes de març'de
2013?

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Palma, 10 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
EC)

A la pregunta RGE núm. 5565/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a sistema per a
l'autonomia i l'atenció a la dependència (IV). (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).

Quines i quantes són les places finançades a Formentera
integrades en la xarxa de recursos públics del sistema per a
l'autonomia i l'atenció a la dependència el mes de març de
2013?

Total places XPAD Formentera 30

Places dependència a Formentera 2013.
Centre d'estades diürnes de Formentera 20 places

Places discapacitat Formentera 2013.
Centre d'estades diürnes de Formentera 10 places

Palma, 10 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
ED)

A la pregunta RGE núm. 5566/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a sistema per a
l'autonomia i l'atenció a la dependència (V).  (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).

Quines i quantes són les places finançades a Mallorca, per
municipis, integrades en la xarxa de recursos públics del
sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència al març
de 2013?

Dependència. Tercera Edat
Centre Illa Municipi Places

concert.

CD Francesca Homar Mallorca Consell 12

CD Alqueria Blanca Mallorca Santanyí 15

CD Artà Mallorca Artà 12

CD Bunyola Mallorca Bunyola 12

CD Campanet Mallorca Campanet 12

CD Campos Mallorca Campos 10

CD Capdepera (municipal) Mallorca Capdepera 15

CD Esporles Mallorca Esporles 15

CD Felanitx Mallorca Felanitx 12

CD Lloseta Mallorca Lloseta 20

CD Manacor Mallorca Manacor 15

CD Mancomunitat Pla Mallorca Petra 55

CD Mancor de la Vall Mallorca Mancor 7

CD Porto Cristo Mallorca Manacor 11

CD Sa Pobla (Huialfàs) Mallorca Sa Pobla 20

CD Santa Margalida Mallorca S. Margalida 20

CD Reina Sofia Mallorca Palma 25

CD Mente 1 Mallorca Palma 20

CD Mente 2 Mallorca Palma 30

CD Oms (ISFAS) Mallorca Palma 3

CD Coll den Rabassa Mallorca Palma 30
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CD Son Dureta Mallorca Palma 30

CD Son Sardina Mallorca Palma 30

CD Verge Mª de Núria Mallorca Palma 20

Centre Estades Diürn es Oms Mallorca Palma 17

CED Vilafranca Mallorca Vilafranca 30

CED Can Clar Mallorca Llucmajor 45

Llar Ancians Mallorca Palma 200

R Alcúdia Mallorca Alcúdia 20

R Artà, posada dels olors Mallorca Artà 9

R. Bonanova Mallorca Palma 293

R. Felanitx Mallorca Felanitx 95

R. Huialfàs Mallorca Pobla 22

R. ISFAS OMS-S.Miquel Mallorca Palma 14

R. Llar Calvià Mallorca Calvià 21

R. Miquel Mir Mallorca Inca 15

R. Muro (Reina Sofia) Mallorca Muro 12

R. Sta. Maria (Cas Metge Rei) Mallorca Sta. Maria 8

R. Sóller (Bell Entorn) Mallorca Sóller 40

R. Campos Mallorca Campos 11

R. SAR Can Carbonell Mallorca Marratxí 60

R. Aser Santanyí Mallorca Santanyí 72

R. Novaedat Can Picafort Mallorca S. Margalida 56

R. Novaedat Inca Mallorca Inca 80

R. Novaedat  Manacor Mallorca Manacor 94

R. Novaedat  Montuïri Mallorca Montuïri 88

R. Novaedat Port Pollenç Mallorca Pollença 60

R. Novaedat Sant Joan Mallorca Sant Joan 60

R. Oms-Sant Miquel Mallorca Palma 82

R. SAR Capdepera Mallorca Capdepera 86

R. SAR Costa de Blanes Mallorca Calvià 78

R. UTC Marratxí Mallorca Marratxí 30

Subtotal: 2189

Dependència. Discapacitats
Centre Estades Diürnes Son Güells Mallorca Palma 20

Residència Son Güells Mallorca Palma 38

Subtotal: 58

TOTAL: 2.247

Palma, 10 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
EE)

A la pregunta RGE núm. 5603/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a targeta
bàsica 2012.  (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

En quina data pensa lliurar la Conselleria de Família i
Serveis Socials la targeta bàsica corresponent a l'any 2012 a
tots els beneficiaris i beneficiàries?

El dia 7 de juny de 2013.

Palma, 10 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
EF)

A la pregunta RGE núm. 5604/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a targeta
bàsica 2013.  (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

En quina data pensa lliurar la Conselleria de Família i
Serveis Socials la targeta bàsica corresponent a l'any 2013 a
tots els beneficiaris i beneficiàries?

Una vegada tramitada, treballarem per lliurar-la al més aviat
possible.

Palma, 12 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
EG)

A la pregunta RGE núm. 5610/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa
d'atenció dental infantil 2010.  (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).

Quina va ser la facturació lligada al Programa d'atenció
dental infantil l'any 2010? Quants d'infants varen ser
beneficiats? Quants de dentistes varen participar? 

L'any 2010 la facturació lligada al PADI va ser de 1.058.782
euros. Els nins que se'n varen beneficiar, 26.499. Varen
participar 147 dentistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EH)

A la pregunta RGE núm. 5611/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa
d'atenció dental infantil 2011.  (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).
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Quina va ser la facturació lligada al Programa d'atenció
dental infantil l'any 2011? Quants d'infants varen ser
beneficiats? Quants de dentistes varen participar? 

L'any 2011 la facturació lligada al PADI va ser de 1.036.196
euros. Els nins que se'n varen beneficiar, 27.666. Varen
participar 147 dentistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EI)

A la pregunta RGE núm. 5612/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa
d'atenció dental infantil 2012.  (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).

Quina va ser la facturació lligada al Programa d'atenció
dental infantil l'any 2012? Quants d'infants varen ser
beneficiats? Quants de dentistes varen participar? 

L'any 2012 la facturació lligada al PADI va ser de 1.036.242
euros. Els nins que se'n varen beneficiar, 27.918. Varen
participar 172 dentistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EJ)

A la pregunta RGE núm. 5613/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
d'atenció dental infantil, gener 2013. (BOPIB núm. 101, de 31
de maig de 2013).

Quina va ser la facturació lligada al Programa d'atenció
dental infantil del mes de gener de 2013? Quants d'infants
varen ser beneficiats? Quants dentistes varen participar?

El mes de gener de l'any 2013 la facturació lligada al PADI
va ser de 116.196 euros.

Els nins que es varen beneficiar varen ser 3.316.
Varen participar 172 dentistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EK)

A la pregunta RGE núm. 5614/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa
d'atenció dental infantil - febrer 2013.  (BOPIB núm. 101, de
31 de maig de 2013).

Quina va ser la facturació lligada al Programa d'atenció
dental infantil de febrer de 2013? Quants d'infants varen ser
beneficiats? Quants de dentistes varen participar? 

El mes de febrer de 2013 la facturació lligada al PADI va ser
de 106.214 euros. Els nins que se'n varen beneficiar, 3.267.
Varen participar 172 dentistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EL)

A la pregunta RGE núm. 5615/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa
d'atenció dental infantil - març 2013.  (BOPIB núm. 101, de 31
de maig de 2013).

Quina va ser la facturació lligada al Programa d'Atenció
Dental Infantil de març de 2013? Quants d'infants varen ser
beneficiats? Quants de dentistes varen participar? 

El mes de març de 2013 la facturació lligada al PADI va ser
de 94.024 euros. Els nins que se'n varen beneficiar, 2.754.
Varen participar 172 dentistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EM)

A la pregunta RGE núm. 5616/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa
d'atenció dental infantil - abril 2013.  (BOPIB núm. 101, de 31
de maig de 2013).

Quina va ser la facturació lligada al Programa d'atenció
dental infantil d'abril de 2013? Quants d'infants varen ser
beneficiats? Quants de dentistes varen participar? 

El mes d'abril de 2013 la facturació lligada al PADI va ser
de 114.724 euros. Els nins que se'n varen beneficiar, 3.313.
Varen participar 172 dentistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EN)

A la pregunta RGE núm. 5664/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a oferta UIB Menorca
per a majors de 25 anys, 2012-2013. (BOPIB núm. 101, de 31
de maig de 2013).

Quina és la reserva de places en cada curs ofert per
l'Extensió de la UIB a Menorca, per a majors de 25 anys,
durant el curs 2012-2013?

Degut al principi d'autonomia de la Universitat de les Illes
Balears, la Direcció General d'Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement no disposa d'aquesta
informació, perquè és pròpia de la UIB.
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La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
EO)

A la pregunta RGE núm. 5665/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a oferta UIB Menorca
per a majors de 25 anys, 2013-2014. (BOPIB núm. 101, de 31
de maig de 2013).

Quina és la reserva de places en cada curs ofert per
l'Extensió de la UIB a Menorca, per a majors de 25 anys,
durant el curs 2013-2014?

Degut al principi d'autonomia de la Universitat de les Illes
Balears, la Direcció General d'Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement no disposa d'aquesta
informació, perquè és pròpia de la UIB.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
EP)

A la pregunta RGE núm. 5666/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a accés a l'Extensió de
la UIB per a majors de 25 anys Menorca. (BOPIB núm. 101,
de 31 de maig de 2013).

Quants alumnes de l'Extensió de la UIB a Menorca van
accedir a una plaça a través de la reserva per a majors de 25
anys?

Degut al principi d'autonomia de la Universitat de les Illes
Balears, la Direcció General d'Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement no disposa d'aquesta
informació, perquè és pròpia de la UIB.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
EQ)

A la pregunta RGE núm. 5699/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prevenció
i atenció de la dependència (II). (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).

Com pensa el Govern de les Illes Balears aplicar el principi
de proximitat en la prestació de les actuacions de prevenció i
atenció a les persones amb dependència?

Mitjançant polítiques que incrementin la prestació de serveis
directes a les persones amb dependència i no les ajudes
econòmiques com en la legislatura anterior. 

Palma, 19 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
ER)

A la pregunta RGE núm. 5700/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prevenció
de la situació de dependència. (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).

Pensa el Govern de les Illes Balears impulsar la
investigació orientada a l'acció entorn a la prevenció de la
situació de dependència?

Sí.

Palma, 10 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
ES)

A la pregunta RGE núm. 5701/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a prevenció
de la situació de dependència (I). (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).

Ens pot indicar de quina manera concreta, quines mesures
de caràcter interdepartamental i interinstitucional es tindran
en compte per garantir la transversalitat de les polítiques de
l'autonomia personal i de prevenció de les situacions de
dependència?

La creació del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitari de
les Illes Balears és la mostra més evident de la voluntat del
Govern de coordinar la transversalitat interinstitucional de
qualsevol tipus d'acció en l'àmbit de la dependència a les
Balears.

Palma, 19 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
ET)

A la pregunta RGE núm. 5702/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Pla
nacional de reformes 2013. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig
de 2013).

El Pla nacional de reformes 2013 planteja un estalvi de
1.108 milions d'euros en el sistema d'atenció a la dependència,
així es preveu que l'estalvi de les comunitats sigui de 527
milions.

A quines partides pressupostàries afectarà aquest retall a
la nostra comunitat autònoma?

Aquests estalvis ja han estat aconseguits en el 2012, no
creant noves afectacions l'any 2013.

Palma, 10 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
EU)

A la pregunta RGE núm. 5708/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a reducció
de l'impacte de la dependència. (BOPIB núm. 101, de 31 de
maig de 2013).

Com pensa reduir el Govern de les Illes Balears l'impacte
de la dependència sobre la qualitat de vida d'aquells que la
pateixen i dels que exerceixen la seva cura?

El Govern considera, com ha estat a altres comunitats
autònomes, que la fórmula més adient per millorar la qualitat de
vida de les persones dependents, és oferir prestacions de serveis
enlloc de prestacions econòmiques, professionalitzant d'aquesta
manera les cures dels dependents.

Palma, 13 de juny de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
EV)

A la pregunta RGE núm. 5815/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a inici
investigació defunció Sr. Alpha Pam.  (BOPIB núm. 102, de 7
de juny de 2013).

Quin dia ordena el conseller de Salut iniciar la investigació
relacionada amb la mort del Sr. Alpha Pam? 

Des que es té constància per part del Servei de Salut s'inicià
l'estudi de les circumstàncies que envoltaren aquest fet,  tant des
d'Atenció Primària com Especialitzada. Així mateix, en
aplicació del Decret 66/2009, que aprova el Reglament
d'Ordenació de la Inspecció de Serveis Sanitaris del Servei de
Salut de les Illes Balears, s'encomana a la Inspecció de Serveis
Sanitaris dur a terme un tràmit d'informació reservada i que
elabori un informe sobre l'atenció sanitària prestada al ciutadà
senegalès Alpha Pam en els centres sanitaris dependents del
Servei de Salut.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EX)

A la pregunta RGE núm. 5816/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mesures
per facturació a urgències.  (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de
2013).

Dia 27 de març les entitats Metge del món, Prosocial i APN
mantenen una reunió amb el president i el conseller de Salut
on informen de les dificultats dels immigrants per accedir als
drets que tenen amb el Reial Decret Llei 16/2012, entre d'altres
la facturació per urgències a determinats hospitals. Quines
mesures d'investigació o correctores es varen ordenar al
conseller? 

Els fets denunciats eren situacions puntuals, ja esmenades i
solucionades pel propi Ib-Salut, i abans de la reunió. Qualsevol
incidència es venia resolent des del Servei de Prestacions davant
els dubtes que es podien plantejar des de les diferents gerències,
en el circuit habitual d'incidències. A les entitats se'ls donà
aquesta via de comunicació directa a través del Servei de
Prestacions per comunicar i informar de qualsevol incidència o
situació que detectessin. A la vegada s'han organitzat cursets i
reunions amb tots els serveis d'admissió d'Atenció Primària i
Hospitals.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EY)

A la pregunta RGE núm. 5817/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
Sr. Fernando Navarro.  (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de
2013).

Quins són els motius del cessament del Sr. Fernando
Navarro, gerent de l'Hospital d'Inca? 

Com a conseqüència de les conclusions de la Comissió
Reservada d'Investigació oberta pel Servei de Salut de les Illes
Balears per la mort del senyor Alpha Pam.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EZ)

A la pregunta RGE núm. 5818/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a protocol
de facturació a tercers.  (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de
2013).

El protocol de facturació a tercers es va derogar quan es
va enviar el document "Els criteris generals d'aplicació sobre
assistència sanitària que el Serveis de Salut de les Illes Balears
deuen prestar a totes les persones que no tenguin la condició
d'assegurats o beneficiaris"? 

Amb la publicació dels criteris generals d'aplicació sobre
assistència sanitària que el Servei de Salut de les Illes Balears
deuen prestar a totes les persones que no tenguin la condició
d'assegurats o beneficiaris, en compliment de l'entrada en vigor
del RD 1192/2012 i RDL 16/2012, en data 30 d'agost de 2012.
Els protocols de facturació havien d'adaptar-se al document de
criteris generals.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
FA)

A la pregunta RGE núm. 5819/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pressió als
treballadors d'admissió.  (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de
2013).
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Tenien pressió els treballadors d'admissió de l'Hospital
d'Inca d'aconseguir totes les facturacions possibles? 

No. El que es pretén és complir els preceptes legals.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
FB)

A la pregunta RGE núm. 5820/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pressió al
personal sanitari de l'hospital d'Inca.  (BOPIB núm. 102, de 7
de juny de 2013).

Tenia pressió el personal sanitari de l'Hospital d'Inca per
realitzar les manco proves possibles als pacients? 

No hi ha cap instrucció ni norma de restringir proves en cap
cas. Se segueixen els protocols mèdics existents.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
FC)

A la pregunta RGE núm. 5851/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
modificació als sistemes informàtics.  (BOPIB núm. 102, de 7
de juny de 2013).

Quines modificacions es varen fer en els sistemes
informàtics per permetre la inclusió de les persones que no
tenien dret a la targeta sanitària, però sí que en tenien segons
els supòsits que marca el Reial Decret 16/2012? 

Els sistemes informàtics no requerien cap modificació.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
FD)

A la pregunta RGE núm. 5894/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes
incorporats tardanament al curs 2012-2013. (BOPIB núm.
102, de 7 de juny de 2013).

Quants alumnes s'han incorporat tardanament al curs
2012-2013 al sistema educatiu de les Illes Balears (xifra
segregada per illes)?

Mallorca 1.621
Menorca    156
Eivissa    469
Formentera      27

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
FE)

A la pregunta RGE núm. 5895/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes
estrangers que han abandonat amb data 31. (BOPIB núm. 102,
de 7 de juny de 2013).

Quants alumnes estrangers que s'havien matriculat en el
sistema educatiu de les Illes Balears en el curs 2012-2'13 l'han
abandonat a data de 31 de maig de 2013 (xifra segregada per
illes)?

Oficialment i d'acord amb el calendari escolar del curs 2012-
2013, els alumnes matriculats en el sistema educatiu de les Illes
Balears ho són de ple dret fins a data de 21 de juny de 2013, que
marca la finalització del curs escolar. Això implica que fins la
data abans indicada, no es pot considerar que aquests alumnes
han abandonat el nostre sistema educatiu.

Palma, 17 de juny de 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
FF)

A la pregunta RGE núm. 5896/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a obres al
Museu de Mallorca. (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de 2013).

Quin és el pressupost de les obres que s'estan executant i
s'han d'executar aquesta legislatura en el Museu de Mallorca,
dividit en els següents conceptes: obra civil, instalAlacions,
ofimàtica, mobiliari, museografia, museologia?

Les obres que s'executen i s'han d'executar van a càrrec del
pressupost del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, atès que
és un centre de titularitat estatal i en compliment del conveni
subscrit entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la
comunitat autònoma de les Illes Balears sobre la gestió de
biblioteques, els arxius i els museus de titularitat estatal de l'any
1985, les despeses les assumeix el ministeri.

Palma, 14 de juny de 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
FG)

A la pregunta RGE núm. 6244/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a criteris
zonificació escolar municipi d'Eivissa. (BOPIB núm. 103, de
14 de juny de 2013).

Quins són els criteris aplicats a l'hora d'establir la
zonificació escolar al municipi d'Eivissa?

L'any 2009, la Comissió d'escolarització insular d'Eivissa va
proposar i va aprovar una modificació de les zones escolars al
municipi d'Eivissa, vigents en l'actualitat.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
FH)

A la pregunta RGE núm. 6246/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a ampliació
de plantilla de professors d'anglès. (BOPIB núm. 103, de 14 de
juny de 2013).

Quina ampliació de plantilla de professors d'anglès es
preveu per tal de cobrir la nova oferta de places d'anglès,
desglossada per illes?

En aquests moments estam pendents que els alumnes
admesos es matriculin durant el mes de juliol i per tant, no
podem donar les xifres finals, ja que no tots els que es
preinscriuen finalment es matriculen.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch..

Ordre de Publicació
FI)

A la pregunta RGE núm. 6660/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
de retribucions, per baixa d'IT. (BOPIB núm. 104, de 21 de
juny de 2013).

Quantes persones han tengut una reducció de retribucions,
per baixa d'IT, a cada una de les nòmines de les entitats
vinculades a la Conselleria de Salut, no incloses en la nòmina
de l'ib-salut, des que es va adoptar la mesura de reducció, fins
a juny de 2013?

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 
Des que es va adoptar la mesura de reducció del Decret

5/2012, de l'1 de juny de 2012 i fins al 30 de juny de 2013, a la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears s'han vist
afectades un total de 7 persones.

Fundació d'Investigació Sanitària Illes Balears. 
Des que es va adoptar la mesura de reducció del Decret

5/2012, de l'1 de juny de 2012 i fins al 30 de juny de 2013, a la
Fundació d'Investigació Sanitària Illes Balears s'han vist
afectades un total de 9 persones.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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