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B) A la Pregunta RGE núm. 7182/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (III).
8067
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J) A la Pregunta RGE núm. 7190/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (XI).
8069
K) A la Pregunta RGE núm. 7191/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (XII).
8069
L) A la Pregunta RGE núm. 7192/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (XIII).
8069
M) A les Preguntes RGE núm. 7193/12, 7195/12 i 7197/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XIV, XVI i XVIII).
8069
N) A la Pregunta RGE núm. 7194/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (XV).
8069
O) A la Pregunta RGE núm. 7198/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (XIX).
8070
P) A les Preguntes RGE núm. 7199/12 i 7202/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XX i XXIII).
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S) A la Pregunta RGE núm. 7206/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXVII).
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T) A la Pregunta RGE núm. 7207/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXVIII).
8071
U) A la Pregunta RGE núm. 7208/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXIX).
8071
V) A les Preguntes RGE núm. 7209/12, 7210/12, 7213/12, 7215/12 i 7216/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXX, XXXI, XXXIV, XXXVI i XXXVII). 8071
X) A les Preguntes RGE núm. 7211/12 i 7212/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXXII i XXXIII).
8071
Y) A la Pregunta RGE núm. 7214/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXXV).
8072
Z) A la Pregunta RGE núm. 7217/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXXVIII).
8072
AA) A la Pregunta RGE núm. 7218/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXXIX).
8072
AB) A les Preguntes RGE núm. 7220/12, 7223/12 i 7224/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLI, XLIV i XLV).
8072
AC) A la Pregunta RGE núm. 7226/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLVII).
8072
AD) A les Preguntes RGE núm. 7227/12, 7233/12 i 7234/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLVIII, LIV i LV).
8073
AE) A la Pregunta RGE núm. 7228/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLIX).
8073

BOPIB núm. 132 - 10 de gener de 2014

8059

AF) A la Pregunta RGE núm. 7229/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (L).
8073
AG) A la Pregunta RGE núm. 7232/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (LIII).
8073
AH) A la Pregunta RGE núm. 7235/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (L).
8074
AI) A la Pregunta RGE núm. 7238/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (LIX).
8074
AJ) A la Pregunta RGE núm. 7239/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (LX).
8074
AK) A la Pregunta RGE núm. 7240/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXI).
8074
AL) A la Pregunta RGE núm. 7241/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXII).
8074
AM) A la Pregunta RGE núm. 7242/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXIII).
8075
AN) A les Preguntes RGE núm. 7359/12 i 7360/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXIV i LXV).
8075
AO) A la pregunta RGE núm. 7361/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXVI).
8075
AP) A les Preguntes RGE núm. 7363/12 i 7364/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXVIII i LXIX).
8075
AQ) A la Pregunta RGE núm. 7366/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios generales de
aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXXI).
8076
AR) A la Pregunta RGE núm. 7774/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a estalvi per la pèrdua
de beneficiaris.
8076
AS) A la Pregunta RGE núm. 543/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a activitats previstes
per la sensibilització sobre justícia juvenil.
8076
AT) A la Pregunta RGE núm. 549/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a servei de mediació
familiar.
8077
AU) A la Pregunta RGE núm. 2377/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
d'Institut Balear de la Dona.
8077
AV) A la Pregunta RGE núm. 2443/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet , relativa a nova targeta sanitària
individual (I).
8077
AX) A la Pregunta RGE núm. 2444/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta sanitària
individual (II).
8078
AY) A la Pregunta RGE núm. 2445/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta sanitària
individual (III).
8078
AZ) A la Pregunta RGE núm. 2446/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta sanitària
individual (IV).
8078
BA) A la Pregunta RGE núm. 2447/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta sanitària
individual (V).
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BB) A la Pregunta RGE núm. 2450/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta sanitària
individual (VIII).
8078
BC) A la Pregunta RGE núm. 2451/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta sanitària
individual (IX).
8079

(I).

BD) A la Pregunta RGE núm. 3974/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
8079

BE) A la Pregunta RGE núm. 3975/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(II).
8079
BF) A la Pregunta RGE núm. 3976/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(III).
8079
BG) A la Pregunta RGE núm. 3977/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(IV).
8079
BH) A la Pregunta RGE núm. 3978/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(V).
8079
BI) A la Pregunta RGE núm. 3979/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(VI).
8080
BJ) A la Pregunta RGE núm. 3980/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(VII).
8080
BK) A la Pregunta RGE núm. 3981/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(VIII).
8080
BL) A les Preguntes RGE núm. 3982/13, 3991/13, 4009/13 i 4018/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives
a ajudes atorgades pel Govern (IX i XVIII) i a ajudes atorgades pel Govern a empreses de Menorca (IX i XVIII).
8080
BM) A la Pregunta RGE núm. 3983/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(X).
8080
BN) A la Pregunta RGE núm. 3984/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(XI).
8080
BO) A la Pregunta RGE núm. 3985/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(XII).
8081
BP) A la Pregunta RGE núm. 3986/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(XIII).
8081
BQ) A la Pregunta RGE núm. 3987/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(XIV).
8081
BR) A la Pregunta RGE núm. 3988/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(XX).
8081
BS) A la Pregunta RGE núm. 3989/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(XVI).
8081
BT) A la Pregunta RGE núm. 3990/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
(XVII).
8081
BU) A la Pregunta RGE núm. 4001/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (I).
8081
BV) A la Pregunta RGE núm. 4002/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (II).
8082
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BX) A la Pregunta RGE núm. 4003/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (III).
8082
BY) A la Pregunta RGE núm. 4004/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (IV).
8082
BZ) A la Pregunta RGE núm. 4005/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (V).
8082
CA) A la Pregunta RGE núm. 4006/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (VI).
8082
CB) A la Pregunta RGE núm. 4007/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (VII).
8082
CC) A la Pregunta RGE núm. 4008/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (VIII).
8082
CD) A la Pregunta RGE núm. 4010/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (X).
8083
CE) A la Pregunta RGE núm. 4011/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (XI).
8083
CF) A la Pregunta RGE núm. 4012/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (XII).
8083
CG) A la Pregunta RGE núm. 4013/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (XIII).
8083
CH) A la Pregunta RGE núm. 4014/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (XIV).
8083
CI) A la Pregunta RGE núm. 4015/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (XV).
8083
CJ) A la Pregunta RGE núm. 4016/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (XVI).
8084
CK) A la Pregunta RGE núm. 4017/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel Govern
a empreses de Menorca (XVII).
8084
CL) A les Preguntes RGE núm. 6812/13 i 6817/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a centres
base i a persones en situació especial 2012.
8084
CM) A les Preguntes RGE núm. 7978/13, 8021/13, 8064/13, 8106/13 i 8149/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a consells d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental (I i II) i a cost dels consells d'administració
de l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental (I a III).
8084
CN) A les Preguntes RGE núm. 7997/13, 8040/13, 8083/13, 8125/13 i 8168/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a consells d'administració de l'IBAVI (I i II) i a cost dels consells d'administració de l'IBAVI (I a III).
8085
CO) A la Pregunta RGE núm. 8088/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet , relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) (I).
8085
CP) A les Preguntes RGE núm. 8130/13, 8173/13 i 8216/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a cost
dels consells d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) (II, III i IV).
8086
CQ) A la Pregunta RGE núm. 8132/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (II).
8086
CR) A la Pregunta RGE núm. 8218/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IV).
8086
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CS) A la Pregunta RGE núm. 8449/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a facturació farmàcies
per any i illa.
8086
CT) A la Pregunta RGE núm. 8514/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a línies d'autobús que cobrien
el municipi d'Andratx.
8086
CU) A la Pregunta RGE núm. 8515/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a línies d'autobús que cobrien
el municipi de Calvià.
8086
CV) A la Pregunta RGE núm. 8605/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu , relativa a llengua pròpia, Menorca.
8087
CX) A la Pregunta RGE núm. 8606/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu , relativa a llengua pròpia, Menorca (II).
8087
CY) A la Pregunta RGE núm. 8631/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a receptes
anticonceptius orals.
8087
CZ) A la Pregunta RGE núm. 8656/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE. Juliol 2013.
8087
DA) A la Pregunta RGE núm. 8684/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció voluntària
de l'embaràs (III).
8087
DB) A la Pregunta RGE núm. 8685/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció voluntària
de l'embaràs (IV).
8088
DC) A la Pregunta RGE núm. 8686/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció voluntària
de l'embaràs (V).
8088
DD) A la Pregunta RGE núm. 8703/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a incendi Andratx.
8088
DE) A les Preguntes RGE núm. 8716/13 a 8718/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a interrupció
voluntària de l'embaràs (1,2 i 3).
8088
DF) A la Pregunta RGE núm. 8719/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció voluntària
de l'embaràs (IV).
8088
DG) A la Pregunta RGE núm. 8720/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció voluntària
de l'embaràs (V).
8088
DH) A les Preguntes RGE núm. 8721/13 i 8722/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a interrupció
voluntària de l'embaràs (6 i 7).
8089
DI) A la Pregunta RGE núm. 8767/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a cost edició del llibre
de modalitats insulars de la llengua catalana que ha fet l'Institut d'Estudis Baleàrics.
8089
DJ) A la Pregunta RGE núm. 8790/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a investigació mort
Alpha Pam.
8089
DK) A la Pregunta RGE núm. 8792/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament Fernando
Navarro.
8089
DL) A les Preguntes RGE núm. 8845/13 i 8848/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
activitats/programes de prevenció relacionades amb la infecció per VH/SIDA al 2011 i a descripció de cada activitat/programa de
prevenció relacionada amb la infecció per VIH/SIDA al 2011.
8089
DM) A les Preguntes RGE núm. 8846/13 i 8849/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
activitats/programes de prevenció relacionades amb la infecció per VH/SIDA al 2012 i a descripció de cada activitat/programa de
prevenció relacionada amb la infecció per VIH/SIDA al 2012.
8090
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DN) A les Preguntes RGE núm. 8847/13 i 8850/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
activitats/programes de prevenció relacionades amb la infecció per VIH/SIDA el 2013, descripció de cada activitat/programa de prevenció
relacionada amb la infecció per VIH/SIDA el 2013.
8090
DO) A la Pregunta RGE núm. 8860/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a capacitació tècnics
extinció incendis/incendi Andratx.
8090
DP) A la Pregunta RGE núm. 8861/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sortides tècnics
incendis.
8090
DQ) A la Pregunta RGE núm. 8864/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a activitat línia
atenció a l'infant i l'adolescent 116 111.
8091
DR) A la Pregunta RGE núm. 8866/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a motiu expedient
ODDM en relació amb el dret a la Seguretat Social.
8091
DS) A la Pregunta RGE núm. 8869/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a tècnics extinció
d'incendis/incendi Andratx.
8091
DT) A la Pregunta RGE núm. 8894/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pujada concerts
escolars.
8091
DU) A les Preguntes RGE núm. 8988/13 a 8991/13 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a incendi Serra
de Tramuntana (I a IV).
8091
DV) A la Pregunta RGE núm. 9037/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre declaracions
voluntats anticipades 2006.
8092
DX) A la Pregunta RGE núm. 9038/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre declaracions
voluntats anticipades 2007.
8092
DY) A la Pregunta RGE núm. 9039/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre declaracions
voluntats anticipades 2008.
8092
DZ) A la Pregunta RGE núm. 9040/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre declaracions
voluntats anticipades 2009.
8092
EA) A la Pregunta RGE núm. 9041/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre declaracions
voluntats anticipades 2010.
8092
EB) A la Pregunta RGE núm. 9042/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre declaracions
voluntats anticipades 2011.
8093
EC) A la Pregunta RGE núm. 9043/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre declaracions
voluntats anticipades 2012.
8093
ED) A les Preguntes RGE núm. 9044/13 i 9045/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
declaracions voluntats anticipades (1 i 2).
8093
EE) A les Preguntes RGE núm. 9259/13 a 9261/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat als hospitals públics (I i II) i a interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
que s'han realitzat als hospitals públics.
8093
EF) A la Pregunta RGE núm. 9262/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs que s'han realitzat a l'hospital Verge de la Salut.
8093
EG) A la Pregunta RGE núm. 9263/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs a l'hospital Verge de Lluch.
8093
EH) A les Preguntes RGE núm. 9264/13 i 9265/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a interrupció
voluntària de l'embaràs a clíniques privades (I-II).
8094
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EI) A la Pregunta RGE núm. 9266/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cost econòmic per a l'IBSalut per les interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (I).
8094
EJ) A la Pregunta RGE núm. 9268/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cost econòmic per a l'IBSalut per les interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (II).
8094
EK) A la Pregunta RGE núm. 9356/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Decret llei 5/2013 (II).
8094
EL) A la Pregunta RGE núm. 9375/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a coneixement del
castellà.
8094
EM) A la Pregunta RGE núm. 9377/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a coneixement del
castellà 2.
8094

2.

EN) A la Pregunta RGE núm. 9378/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a coneixements català
8095

EO) A la Pregunta RGE núm. 9387/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a treballadors de l'IBANAT.
Cobertura per invalidesa.
8095
EP) A la Pregunta RGE núm. 9397/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a web TIL.
8095
EQ) A la Pregunta RGE núm. 9437/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a assistents al Fòrum
Europa de Nova Economia a Madrid (I).
8095
ER) A la Pregunta RGE núm. 9438/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a assistents al Fòrum
Europa de Nova Economia a Madrid (II).
8095
ES) A la Pregunta RGE núm. 9440/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a contractes laborals
i modalitat.
8096
ET) A les Preguntes RGE núm. 9465/13 a 9468/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a IVE Mateu
Orfila 2010-2013.
8095
EU) A la Pregunta RGE núm. 9474/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos formació policia local
2013-2014.
8096
EV) A la Pregunta RGE núm. 9524/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a associació policies locals de
Menorca.
8096
EX) A la pregunta RGE núm. 9525/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a professió de la policia local.
8096

1).

EY) A la Pregunta RGE núm. 9527/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a EOI de Ciutadella (PRESC
8096

2).

EZ) A la Pregunta RGE núm. 9528/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a EOI de Ciutadella (PRESC
8097

3).

FA) A la Pregunta RGE núm. 9529/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a EOI de Ciutadella (PRESC
8097

FB) A la Pregunta RGE núm. 9602/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a atención social y
estancias residenciales SA (I).
8097
FC) A la Pregunta RGE núm. 9603/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Atención social y
estancias residenciales SA (II).
8097
FD) A la Pregunta RGE núm. 9604/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Atención social y
estancias residenciales SA (III).
8097
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FE) A la Pregunta RGE núm. 9605/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Atención Social i
Estancias Residencials SA (III).
8098
FF) A la Pregunta RGE núm. 9606/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Atención social y
estancias residenciales SA (V).
8098
FG) A la Pregunta RGE núm. 9607/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Atención social y
estancias residenciales SA (XII).
8098
FH) A les Preguntes RGE núm. 9608/13, 9609/13, 9611/13 a 9613/13, 9617/13 a 9619/13 i 9629/13 a 9655/13, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relatives a Atención social y estancias residenciales. SA (VI a VIII, X, XI i XVI a XVIII), a
SAR residencial i asistencial. SA (I a XII) i a SAR Mallorca, SA (III a XV).
8098
FI) A la Pregunta RGE núm. 9615/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Atención social y
estancias residenciales SA (XIV).
8098
FJ) A la Pregunta RGE núm. 9616/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Atención social y
estancias residenciales SA (XIII).
8099
FK) A la Pregunta RGE núm. 9620/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Unitat de Trastorns
Conductuals a la Residència de Marratxí (I).
8099
FL) A la Pregunta RGE núm. 9621/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Unitat de Trastorns
Conductuals a la Residència de Marratxí (II).
8099
FM) A la Pregunta RGE núm. 9622/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Unitat de Trastorns
Conductuals a la Residència de Marratxí (III).
8100
FN) A la Pregunta RGE núm. 9623/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Unitat de Trastorns
Conductuals a la Residència de Marratxí (IV).
8100
FO) A la Pregunta RGE núm. 9624/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Unitat de Trastorns
Conductuals a la Residència de Marratxí (V).
8101
FP) A la Pregunta RGE núm. 9712/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes que
finalitzaren el curs 2012-13 (II).
8101
FQ) A la Pregunta RGE núm. 9714/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes que
finalitzaren el curs 2012-13 (IV).
8101
FR) A la Pregunta RGE núm. 9715/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes que
finalitzaren el curs 2012-13 (V).
8101
FS) A la Pregunta RGE núm. 9736/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antonio J. Diéguez i Seguí, relativa a import diari
descomptat als docents que varen fer vaga.
8102
FT) A la Pregunta RGE núm. 9767/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a infants menors de
tres anys en situació de dependència(I).
8102
FU) A la Pregunta RGE núm. 9768/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a infants menors de
tres anys en situació de dependència(II).
8102
FV) A la Pregunta RGE núm. 9769/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a infants menors de
tres anys en situació de dependència(III).
8102
FX) A la Pregunta RGE núm. 9770/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a infants menors de
tres anys en situació de dependència(IV).
8102
FY) A la Pregunta RGE núm. 9771/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a treballadores socials.
8102

(I).

FZ) A la Pregunta RGE núm. 9772/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a drets dels menors
8103
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GA) A la Pregunta RGE núm. 9778/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a ajuntaments que
8103
han solAlicitat conveni amb l'IBAVI.
GB) A la Pregunta RGE núm. 9815/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicaments dispensat
mitjançant els servei de farmàcia hospitalària (1).
8103
GC) A la Pregunta RGE núm. 9816/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicaments dispensats
mitjançant els serveis de farmàcia hospitalària (II).
8103
GD) A la Pregunta RGE núm. 9817/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicaments dispensat
mitjançant els servei de farmàcia hospitalària (3).
8104
GE) A la Pregunta RGE núm. 9818/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicaments dispensat
mitjançant els servei de farmàcia hospitalària (4).
8104
GF) A les Preguntes RGE núm. 9913/13 i 9914/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a servei
8104
d'oncologia i de palAliatius de l'hospital Mateu Orfila (2).
GG) A la Pregunta RGE núm. 9915/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Marí i Llufriu, relativa a servei d'oncologia i de
8104
palAliatius de l'Hospital Mateu Orfila (III).
GH) A la Pregunta RGE núm. 9916/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a servei d'oncologia i de
palAliatius de l'hospital Mateu Orfila (4).
8105
GI) A les Preguntes RGE núm. 10153/13 i 10155/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relatives a mesa
de turisme (I i III).
8105
GJ) A la Pregunta RGE núm. 10154/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a mesa de turisme
(II).
8105
GK) A la Pregunta RGE núm. 10386/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat, relativa a estudi del creixement previst del sector portuari.
8105
GL) A les Preguntes RGE núm. 10624/13, 10627/13, 10633/13, 10635/13 a 10639/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, relatives a personal funcionari i personal laboral adscrit a Vicepresidència del Govern (II), a personal laboral adscrit
a Presidència del Govern (II), a nivell de coneixement de la llengua catalana (I a IV).
8105
GM) A les Preguntes RGE núm. 10625/13, 10628/13 i 10631/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a personal funcionari i laboral adscrit a Vicepresidència del Govern (III) i a personal funcionari adscrit a Presidència.
8106
GN) A la Pregunta RGE núm. 10629/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal
funcionari adscrit a Presidència del Govern (I).
8106
GO) A les Preguntes RGE núm. 10640/13 i 10642/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives
a nivell de coneixement de la llengua catalana (V i VII).
8106
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Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 7181/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (II).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, què succeirà amb una persona que
és atesa per un procés que precisa atenció sanitària urgent en
l'àmbit hospitalari i és ingressada, se li facturarà l'assistència
sanitària?
L'assistència sanitària urgent és sempre gratuïta en els casos
de situacions especials recollides en el document "Criteris
generals d'aplicació sobre l'assistència sanitària que el Servei de
Salut ha de prestar a totes les persones que no tenguin la
condició d'assegurat o beneficiari".

C)
A la Pregunta RGE núm. 7183/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (IV).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, què succeirà amb una persona que
és atesa per un procés que precisa atenció sanitària urgent en
l'àmbit hospitalari i és ingressada, es donada d'alta
hospitalària amb un diagnòstic d'una malaltia crònica per a t
tota la vida?, quin tipus d'atenció sanitària rebrà?
L'assistència sanitària urgent és sempre gratuïta en els casos
de situacions especials recollides en el document "Criteris
generals d'aplicació sobre l'assistència sanitària que el Servei de
Salut ha de prestar a totes les persones que no tenguin la
condició d'assegurat o beneficiari", el posterior seguiment del
procés crònic està en funció del tipus de procés i del que
determinin conjuntament els facultatius i el servei de
prestacions del Servei de Salut.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 7182/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (III).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, què succeirà amb una persona que
és atesa per un procés que precisa atenció sanitària urgent en
l'àmbit hospitalari i és ingressada, se farà el seguiment i
tractament de tot el procés lligat al motiu d'ingrés fins l'alta
mèdica de la seva malaltia?
L'assistència sanitària urgent és sempre gratuïta en els casos
de situacions especials recollides en el document "Criteris
generals d'aplicació sobre l'assistència sanitària que el Servei de
Salut ha de prestar a totes les persones que no tenguin la
condició d'assegurat o beneficiari" i si aquesta es considera
inclosa a l'atenció urgent, no generaria cap facturació.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

D)
A la Pregunta RGE núm. 7184/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (V).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, què succeirà amb una persona que
és atesa per un procés que precisa atenció sanitària urgent en
l'àmbit hospitalari i és ingressada, se li oferirà un conveni
especial?
L'assistència sanitària urgent és sempre gratuïta en els casos
de situacions especials recollides en el document "Criteris
generals d'aplicació sobre l'assistència sanitària que el Servei de
Salut ha de prestar a totes les persones que no tenguin la
condició d'assegurat o beneficiari", posteriorment es
determinarà en coordinació amb el Servei de Prestacions del
Servei de Salut si correspon facturar i a qui s'ha d'emetre la
factura, una de les opcions que preveu és la del conveni
especial.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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E)
A la Pregunta RGE núm. 7185/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (V).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, la prescripció farmacèutica es
realitzarà per mitjà d'una recepta no finançada pel Sistema
Nacional de Salut, vol dir que pagaran el cent per cent del cost
del medicament?

condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, se'ls assignarà un metge de família
i personal d'infermeria d'Atenció Primària?
L'assignació o no de facultatiu a aquelles persones
estrangeres no registrades ni autoritzades com a residents a
Espanya estarà en funció del tipus de colAlectiu i del supòsits
d'assistència sanitària i sempre amb coordinació de cada
gerència i el Servei de Prestacions del Servei de Salut.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
H)

La prestació farmacèutica ve recollida en el document
"Criteris generals d'aplicació sobre l'assistència sanitària que el
Servei de Salut ha de prestar a totes les persones que no tenguin
la condició d'assegurat o beneficiari" i no inclou l'ús de receptes
oficial cofinançades per l'Ib-salut. Per tant, la prescripció
farmacèutica es farà mitjançant receptes no finançades o bé
s'entregarà directament a l'usuari.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

A la Pregunta RGE núm. 7188/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (IX).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a les dones embarassades se'ls atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, se'ls
donarà una targeta sanitària individual?

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 7186/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (VII).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, el document diu que se'ls donarà un
CIP autonòmic, se'ls donarà la targeta sanitària individual
per tenir accés a una atenció sanitària com a la resta de
ciutadans?
El document "Criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària que el Servei de Salut ha de prestar a totes les persones
que no tenguin la condició d'assegurat o beneficiari reculls per
als casos de situacions especials el procediment d'assignació
d'un CIP autonòmic que en cap cas es preveu l'entrega d'una
targeta sanitària individual (TSI).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 7187/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (VIII).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la

Estaran incloses en la base de dades del CIP autonòmic i no
es preveu l'entrega d'una targeta sanitària individual.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 7189/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (X).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a les dones embarassades se les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, diu que els
assignaran professionals, podria especificar quins
professionals sanitaris?
Els professionals sanitaris precisos en funció de les
necessitats sanitàries de la dona.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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J)
A la Pregunta RGE núm. 7190/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XI).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a les dones embarassades se les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, si una
dona embarassada presenta un problema de salut que no té res
a veure amb aquest procés, li donaran assistència sanitària en
altres situacions i com?
Sí, l'assistència sanitària està garantida per a les dones
embarassades durant el període de l'embaràs, el part i el
postpart.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 7191/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XII).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a les dones embarassades si les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, si una
dona embarassada presenta un problema de salut que no té a
veure amb aquest procés, pagaran i/o facturaran aquests
processos assistencials?
No, l'assistència sanitària està garantida per a les dones
embarassades durant el període de l'embaràs, el part i el postpart
i en casos puntuals s'estarà al que determini coordinadament
cada gerència i el Servei de Prestacions del Servei de Salut.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 7192/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XIII).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas Baleares
debe prestar a todas las personas que no tengan la condición de
asegurado o beneficiario" emès pel Servei de Salut de les Illes
Balears, a les dones embarassades si les atén durant el període
de l'embaràs, el part i el postpart, si una dona embarassada
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presenta un problema de salut que no té a veure amb aquest
procés, quin tipus de receptes rebran?
Les que corresponen a una prestació farmacèutica
cofinançades per l'Ibsalut ja que l'assistència sanitària està
garantida per a les dones embarassades durant el període de
l'embaràs, el part i el postpart.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes RGE núm. 7193/12, 7195/12 i 7197/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria (XIV, XVI i XVIII). (BOPIB núm. 66, de 5
d'octubre de 2012).
Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a les dones embarassades si les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, si una
dona embarassada presenta un problema de salut que no té a
veure amb aquest procés, quin percentatge pagaran de la
prestació farmacèutica?, podran accedir a qualsevol tipus de
prova complementària diagnòstica no relacionada amb
l'embaràs, el part i el postpart?, podran accedir a qualsevol
tipus de procediment terapèutic de tipus no farmacològic no
relacionat amb l'embaràs, el part i el postpart?
L'assistència sanitària està garantida per a les dones
embarassades durant el període de l'embaràs, el part i el
postpart.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 7194/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XV).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a les dones embarassades si les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, si una
dona embarassada presenta un problema de salut que no té a
veure amb aquest procés, podran accedir a qualsevol tipus de
professional sanitari no relacionat amb l'embaràs, el part i el
postpart?
L'assistència sanitària està garantida per a les dones
embarassades durant el període de l'embaràs, el part i el postpart
i seran ateses pels professionals sanitaris precisos en funció de
les necessitats sanitàries.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Salut de les Illes Balears diu que els nins menors de divuit anys
seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols,
quin tipus de recepta rebran?, , quin percentatge pagaran per
la prestació farmacèutica?

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 7198/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XIX).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears diu que els nins menors de divuit anys
seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols,
se'ls assignarà targeta sanitària individual?
El document "Criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària que el Servei de Salut ha de prestar a totes les persones
que no tenguin la condició d'assegurat o beneficiari", recull pels
casos de situacions especials el procediment d'assignació d'un
CIP autonòmic que en cap cas preveu l'entrega d'una targeta
sanitària individual (TSI).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Les que corresponen a una prestació farmacèutica
cofinançades per l'Ib-salut ja que l'assistència sanitària està
garantida per als menors de devuit anys.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
R)
A les Preguntes RGE núm. 7203/12 a 7205/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXIV a XXVI). (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears diu que els nins menors de divuit anys
seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols,
podran accedir a qualsevol tipus prova complementària
diagnostica?, podran accedir a qualsevol tipus de procediment
terapèutic de tipus farmacològic?, podran accedir a qualsevol
tipus de procediment terapèutic de tipus no farmacològic?

Ordre de Publicació
P)
A les Preguntes RGE núm. 7199/12 i 7202/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XX i XXIII). (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears diu que els nins menors de divuit anys
seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols,
quins professionals sanitaris els seran assignats?, podran
accedir a qualsevol tipus de professional sanitari?
L'assistència sanitària està garantida per als menors de
devuit anys i seran atesos pels professionals sanitaris precisos
en funció de les necessitats sanitàries.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació

L'assistència sanitària està garantida per als menors de
devuit anys.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 7206/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXVII).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Quantes persones han perdut la seva targeta sanitària
individual per l'aplicació del RD Llei 16/2012 i el RD
1192/2012, a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre de
2012?
Les targetes sanitàries donades de baixa en aplicació de la
legislació vigent (RDL 16/2012 i RD 192/2012) a data
d'extracció de 24/09/2013 de l'aplicació CIVITAS, varen ser
19.975, de les quals es recuperaren 4.456, per la qual cosa el
total de targetes retirades varen ser 15.519.

Q)
A les Preguntes RGE núm. 7200/12 i 7201/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXI i XXII). (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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T)

V)

A la Pregunta RGE núm. 7207/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXVIII).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

A les Preguntes RGE núm. 7209/12, 7210/12, 7213/12,
7215/12 i 7216/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç
Thomàs i Mulet, relatives a Criterios generales de aplicación
sobre la asistencia sanitaria (XXX, XXXI, XXXIV, XXXVI i
XXXVII).(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

Com podran rebre assistència sanitària les persones que
han perdut, des de dia 1 de setembre de 2012, la condició
d'assegurat i de beneficiari a efectes de l'assistència sanitària
i no necessitin assistència urgent, no estiguin embarassades,
no siguin menors de 18 anys o no presentin diagnòstic de
l'annexa de malalties infeccioses o malalties mentals?
Rebrà l'assistència sanitària precisa, i d'acord amb el que
preveu el document "Criteris generals d'aplicació sobre
l'assistència sanitària que el Servei de Salut ha de prestar a totes
les persones que no tenguin la condició d'assegurat o
beneficiari", i en els casos que no recull l'esmentada instrucció
es facturarà posteriorment, a qui correspongui, la prestació
sanitària rebuda.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 7208/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXIX).(BOPIB núm. 66 de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, el Reial Decret Llei 16/2012, de 20
d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional i millorar la qualitat i seguretat de les seves
prestacions està en vigor; el Reial Decret 1192/2012, de 3
d'agost, pel qual es regula la condició d'assegurat i de
beneficiari a efectes de l'assistència en Espanya, amb càrrec
a fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut, ha
entrat en vigor el passat 1 de setembre de 2012; això significa
que hi ha un nombre indeterminat de persones que han perdut
el dret a targeta sanitària i a rebre atenció sanitària. Els serà
facturada l'assistència?
Es té assegurada l'assistència sanitària gratuïta en situacions
especials com són d'urgències, menors d'edat, dones
embarassades, protecció internacional, tràfic de persones,
processos de salut públic i salut mental.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, el Reial Decret Llei 16/2012, de 20
d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional i millorar la qualitat i seguretat de les seves
prestacions està en vigor; el Reial Decret 1192/2012, de 3
d'agost, pel qual es regula la condició d'assegurat i de
beneficiari a efectes de l'assistència en Espanya, amb càrrec
a fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut, ha
entrat en vigor el passat 1 de setembre de 2012; això significa
que hi ha un nombre indeterminat de persones que han perdut
el dret a targeta sanitària i a rebre atenció sanitària. Els
oferiran un conveni especial? A les persones que han perdut,
des de dia 1 de setembre de 2012, la condició d'assegurat i de
beneficiari a efectes de l'assistència sanitària i dia 31 d'agost
tinguessin un diagnòstic, un tractament i un seguiment per un
procés o malaltia crònica, els oferiran un conveni especial? A
la disposició addicional tercera del Reial Decret 1192/2012
s'afirma que aquestes persones podran subscriure un conveni
especial per rebre la prestació sanitària, com es pot subscriure
el conveni especial?, amb qui subscriuran el conveni
especial?, quin tipus de prestació farmacèutica tindran i amb
quina aportació econòmica?
Aquesta figura del conveni especial ve regulat al Reial
Decret 576/2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 7211/12 i 7212/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXXII i XXXIII). (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas Baleares
debe prestar a todas las personas que no tengan la condición de
asegurado o beneficiario" emès pel Servei de Salut de les Illes
Balears, com podran rebre assistència sanitària les persones
que han perdut, des de dia 1 de setembre de 2012, la condició
d'assegurat i de beneficiari a efectes de l'assistència sanitària
i dia 31 d'agost tinguessin un diagnòstic, un tractament i un
seguiment per un procés o malaltia crònica?, els serà
facturada l'assistència?
Aquestes dues preguntes ja han estat respostes en el marc de
la sessió de 22 de maig de 2013 de la Comissió de Salut.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Y)
A la Pregunta RGE núm. 7214/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXXV).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a les persones que han perdut, des de
dia 1 de setembre de 2012, la condició d'assegurat i de
beneficiari a efectes de l'assistència sanitària i dia 31 d'agost
tinguessin un diagnòstic, un tractament i un seguiment per un
procés o malaltia crònica, quin tipus de prestació farmacèutica
tindran i amb quina aportació econòmica?
La prestació farmacèutica ve recollida en el document
"Criteris generals d'aplicació sobre l'assistència sanitària que el
Servei de Salut ha de prestar a totes les persones que no tenguin
la condició d'assegurat o beneficiari" i no inclou l'ús de receptes
oficial cofinançades per l'Ib-salut. Per tant, la prescripció
farmacèutica es faria mitjançant receptes no finançades o bé
s'entregarà directament a l'usuari. Això sempre que no hagués
subscrit el conveni especial regulat al Reial Decret 573/2013.
En casos puntuals s'estarà al que determini coordinadament cada
gerència i el Servei de Prestacions del Servei de Salut.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 7217/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXXVIII). (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a la disposició addicional tercera del
Reial Decret 1192/2012 s'afirma que aquestes persones podran
subscriure un conveni especial per rebre la prestació sanitària,
quin cost tindrà?

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 7218/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXXIX).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a la disposició addicional tercera del
Reial Decret 1192/2012 s'afirma que aquestes persones podran
subscriure un conveni especial per rebre la prestació sanitària,
tothom paga el mateix?
No.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 7220/12, 7223/12 i 7224/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria (XLI, XLIV i XLV). (BOPIB núm. 66, de 5
d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, hi ha un apartat referit a l'assistència
als supòsits de salut pública, diu que es crearà una comissió
dedicada a l'estudi, seguiment i avaluació de les patologies i
els casos concrets, quines funcions té?, amb quins criteris han
estat escollides les persones que hi formen part?, quins criteris
i/o normes avalades científicament seguiran en el procés per
incloure o no un cas?
Aquesta comissió no es va arribar a constituir com a tal.
Com ja s'ha respost en diferents preguntes, els casos puntuals
que es poden presentar es resolen de manera coordinada entre
les gerències i el servei de prestacions per a més agilitat.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

El que fixa el Reial Decret 576/2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 7226/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLVII).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a la persona que ha perdut la seva
targeta sanitària individual per l'aplicació del Reial Decret
Llei 16/2012 i el Reial Decret 1192/2012 a les Illes Balears,
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des de dia 1 de setembre de 2012 i ja te'una malaltia inclosa
en l'annex 1 per la qual rebia atenció, se li donarà una targeta
sanitària individual?

des de dia 1 de setembre de 2012 i ja te'una malaltia inclosa
en l'annex 1 per la qual rebia atenció, li oferiran una conveni
especial?

No, però se li assignarà un CIP autonòmic tal com estableix
el document "Criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària que el Servei de Salut ha de prestar a totes les persones
que no tenguin la condició d'assegurat o beneficiari".

L'assistència sanitària en els casos de patologies incloses a
l'annex 1 del document "Criteris generals d'aplicació sobre
l'assistència sanitària que el Servei de Salut ha de prestar a totes
les persones que no tenguin la condició d'assegurat o
beneficiari" és sempre gratuïta, això no inclou la possibilitat de
signar un conveni especial tal i com regula el Reial Decret
576/2013.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 7227/12, 7233/12 i 7234/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria (XLVIII, LIV i LV). (BOPIB núm. 66, de 5
d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a la persona que ha perdut la seva
targeta sanitària individual per l'aplicació del Reial Decret
Llei 16/2012 i el Reial Decret 1192/2012 a les Illes Balears,
des de dia 1 de setembre de 2012 i ja té una malaltia inclosa en
l'annex 1 per la qual rebia atenció, li serà facturada
l'assistència?; a la persona que ha perdut la seva targeta
sanitària individual per l'aplicació del Reial Decret Llei
16/2012 i el Reial Decret 1192/2012 a les Illes Balears, des de
dia 1 de setembre de 2012 i és diagnosticada d'una malaltia
inclosa en l'annex 1, li serà facturada l'assistència?; a la
persona que ha perdut la seva targeta sanitària individual per
l'aplicació del Reial Decret Llei 16/2012 i el Reial Decret
1192/2012 a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre de 2012
i és diagnosticada d'una malaltia inclosa en l'annex 1, li
oferiran un conveni especial?
L'assistència sanitària en els casos de patologies incloses a
l'annex 1 del document "Criteris generals d'aplicació sobre
l'assistència sanitària que el Servei de Salut ha de prestar a totes
les persones que no tenguin la condició d'assegurat o
beneficiari" és sempre gratuïta.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 7228/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLIX).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a la persona que ha perdut la seva
targeta sanitària individual per l'aplicació del Reial Decret
Llei 16/2012 i el Reial Decret 1192/2012 a les Illes Balears,

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 7229/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (L).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a la persona que ha perdut la seva
targeta sanitària individual per l'aplicació del Reial Decret
Llei 16/2012 i el Reial Decret 1192/2012 a les Illes Balears,
des de dia 1 de setembre de 2012 i ja te'una malaltia inclosa
en l'annex 1 per la qual rebia atenció, quin tipus de prestació
farmacèutica tindrà i amb quina aportació econòmica?
La prestació farmacèutica ve recollida en el document
"Criteris generals d'aplicació sobre l'assistència sanitària que el
Servei de Salut ha de prestar a totes les persones que no tenguin
la condició d'assegurat o beneficiari" i no inclou l'ús de receptes
oficials cofinançades per l'Ib-salut. Per tant, la prescripció
farmacèutica s'entregarà, en alguns casos, directament a l'usuari.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 7232/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LIII).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a la persona que ha perdut la seva
targeta sanitària individual per l'aplicació del Reial Decret
Llei 16/2012 i el Reial Decret 1192/2012 a les Illes Balears,
des de dia 1 de setembre de 2012 i és diagnosticada d'una
malaltia inclosa en l'annex 1, se li donarà una targeta
sanitària individual?
No, però se li assignarà un CIP autonòmic tal com estableix
el document "Criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
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sanitària que el Servei de Salut ha de prestar a totes les persones
que no tenguin la condició d'assegurat o beneficiari". Això
sempre que no subscriví el conveni especial.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 7235/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (L).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a la persona que ha perdut la seva
targeta sanitària individual per l'aplicació del Reial Decret
Llei 16/2012 i el Reial Decret 1192/2012 a les Illes Balears,
des de dia 1 de setembre de 2012 i és diagnosticada d'una
malaltia inclosa en l'annex 1, quin tipus de prestació
farmacèutica tindrà i amb quina aportació econòmica?
La prestació farmacèutica ve recollida en el document
"Criteris generals d'aplicació sobre l'assistència sanitària que el
Servei de Salut ha de prestar a totes les persones que no tenguin
la condició d'assegurat o beneficiari" i no inclou l'ús de receptes
oficials cofinançades per l'Ib-salut. Per tant, la prescripció
farmacèutica s'entregarà directament a l'usuari.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 7238/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LIX).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, aquelles de l'annex 1 i que són
cròniques, durant tota la vida, se'ls donarà una targeta
sanitària individual?
No, però se li assignarà un CIP autonòmic tal com estableix
el document "Criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària que el Servei de Salut ha de prestar a totes les persones
que no tenguin la condició d'assegurat o beneficiari". Això
sempre que no subscriví el conveni especial.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 7239/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LX).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
En relació amb "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, aquelles malalties de l'annex 1 i que
són cròniques, durant tota la vida, els serà facturada
l'assistència?
L'assistència sanitària en els casos de patologies incloses a
l'annex 1 del document "Criteris generals d'aplicació sobre
l'assistència sanitària que el Servei de Salut ha de prestar a totes
les persones que no tenguin la condició d'assegurat o
beneficiari" serà l'adequada i és sempre gratuïta.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 7240/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXI).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, aquelles malalties de l'annex 1 i que
són cròniques, durant tota la vida, els oferiran un conveni
especial?
L'assistència sanitària en els casos de patologies incloses a
l'annex 1 del document "Criteris generals d'aplicació sobre
l'assistència sanitària que el Servei de Salut ha de prestar a totes
les persones que no tenguin la condició d'assegurat o
beneficiari" serà l'adequada i és sempre gratuïta. Ara bé, també
té la possibilitat de subscriure el conveni especial.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 7241/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXII).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, aquelles malalties de l'annex 1 i que
són cròniques, durant tota la vida, quin tipus de prestació
farmacèutica tindran i amb quina aportació econòmica?
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La prestació farmacèutica ve recollida en el document
"Criteris generals d'aplicació sobre l'assistència sanitària que el
Servei de Salut ha de prestar a totes les persones que no tenguin
la condició d'assegurat o beneficiari", i no inclou l'ús de receptes
oficials cofinançades per l'IB-Salut. En els casos inclosos a
l'annex 1, la prescripció farmacèutica es lliurarà directament a
l'usuari.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 7242/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXIII).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, com adaptaran informàticament
totes aquestes situacions per poder atendre aquestes persones
a les consultes, tenir accés a les proves diagnòstiques i als
procediments terapèutics, siguin farmacològics o d'altre tipus?
Com té assignat un CIP autonòmic, tal com estableix el
document "Criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària que el Servei de Salut ha de prestar a totes les persones
que no tenguin la condició d'assegurat o beneficiari", figura en
la base de dades dels sistemes informàtics de l'IB-Salut.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AN)
A les Preguntes RGE núm. 7359/12 i 7360/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXIV i LXV). (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a les dones embarassades, si les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, podran
accedir a qualsevol tipus de procediment terapèutic de caire
preventiu i de protecció de la salut, com les vacunes, no
relacionades amb l'embaràs, el part i el postpart?, podran
accedir a qualsevol tipus de prova complementària
diagnòstica?
L'assistència sanitària està garantida per a les dones
embarassades durant el període de l'embaràs, el part i el
postpart, i seran els facultatius qui determinaran les vacunes
recomanades.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 7361/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXVI).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, a les dones embarassades, si les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, podran
accedir a qualsevol tipus de procediment terapèutic de caire
preventiu i de protecció de la salut, com les vacunes?
L'assistència sanitària està garantida per als menors d'edat i
seran els facultatius qui determinaran les vacunes recomanades
en el marc del programa vacunal de la CAIB.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AP)
A les Preguntes RGE núm. 7363/12 i 7364/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXVIII i LXIX). (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, el RD Llei 16/2012, de 20 d'abril, de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional i millorar la qualitat i seguretat de les seves
prestacions, està en vigor. El RD 1192/2012, de 3 d'agost, pel
qual es regula la condició d'assegurat i de beneficiari a efectes
de l'assistència en Espanya, amb càrrec a fons públic, a través
del Sistema Nacional de Salut, va entrar en vigor el passat 1 de
setembre de 2012. Això significa que hi ha un nombre
indeterminat de persones que han perdut el dret a targeta
sanitària i a rebre atenció sanitària. Podran accedir a
qualsevol tipus de professional sanitari? Podran accedir a
qualsevol tipus de prova complementària diagnòstica?
Sempre que estiguin incloses en algun dels supòsits que
figuren en els "Criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària que el Servei de Salut ha de prestar a totes les persones
que no tenguin la condició d'assegurat o beneficiari", o bé que
hagin subscrit el conveni especial, ja que en aquests casos tenen
les mateixes condicions que els assegurats i beneficiaris del
Sistema Nacional de Salut.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 7366/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXXI).
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 543/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a activitats
previstes per la sensibilització sobre justícia juvenil. (BOPIB
núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

Amb relació als "Criterios generales de aplicación sobre la
asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, el RD Llei 16/2012, de 20 d'abril, de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional i millorar la qualitat i seguretat de les seves
prestacions, està en vigor. El RD 1192/2012, de 3 d'agost, pel
qual es regula la condició d'assegurat i de beneficiari a efectes
de l'assistència en Espanya, amb càrrec a fons públic, a través
del Sistema Nacional de Salut, va entrar en vigor el passat 1 de
setembre de 2012. Això significa que hi ha un nombre
indeterminat de persones que han perdut el dret a targeta
sanitària i a rebre atenció sanitària. Podran accedir a
qualsevol tipus de procediment terapèutic de tipus no
farmacològic?

Quines són les activitats previstes i quin és el seu
cronograma previst per fomentar la sensibilització social sobre
els problemes de la justícia juvenil?

Sempre que estiguin incloses en algun dels supòsits que
figuren en els "Criteris generals d'aplicació sobre l'assistència
sanitària que el Servei de Salut ha de prestar a totes les persones
que no tenguin la condició d'assegurat o beneficiari", i sempre
sota prescripció del facultatiu.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 7774/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a estalvi per
la pèrdua de beneficiaris. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).
Quin ha estat l'estalvi de l'administració autonòmica per la
pèrdua de beneficiaris durant els darrers dotze mesos?
A fi de poder donar una resposta, li solAlicitam que
especifiqui a quin beneficiaris es refereix la pregunta.
Palma, 15 d'octubre de 2013
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

La Direcció General de Família i Menors juntament amb la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel duen una coordinació
exhaustiva quan a la sensibilització i problemàtica social.
Per això, es duen a terme diferents programes per donar una
resposta el més individualitzada possible d'acord amb el que
estableix la sentència de cadascun dels joves que compleixen les
mesures de la Llei 5/2000.
Per tant, els nostres programes van encaminats a reduir la
reincidència i alhora que no hi hagi possibles víctimes.
Augmentar el grau d'incorporació social mitjançant un
itinerari personalitzat que tengui en compte l'adquisició de
recursos i habilitats personal que millorin la qualitat de vida i el
grau d'autonomia dels joves.
Prevenir conducte delictives o antisocials.
ColAlaborar en la millora dels continguts per tal d'executar
les mesures judicials dels menors.
Proporcionar atenció integral i una intervenció
multidisciplinar amb la coordinació dels recursos normalitzats
de la comunitat.
Desenvolupar habilitats socials i personals i participar en
recursos formatius, ocupacionals, prelaborals i d'oci i temps
lliure.
Motivar el jove i fer-li prendre consciència de la seva
situació per tal que es responsabilitzi i participi activament en
el seu procés d'inserció.
Es duu a terme un acompanyament i un procés
individualitzat que permet potenciar les qualitats i capacitats
personals dels usuaris.
Acompanyament, suport i presència educativa progressiva
a mesura que l'usuari vagi adquirint major autonomia i
desenvolupi competències socials.
Flexibilitat, proporcionant respostes concretes a les
necessitats de cada usuari i adaptant el recurs a les necessitats
de cada persona.
Tranversalitat, intervenint en les diferents etapes del
recorregut d'inserció de cada usuari.
PILA, programa d'orientació ocupacional inclòs en la xarxa
d'ocupació del SOIB i adreçat a menors i joves amb mesures
judicials de medi obert, d'internament i d'usuaris del servei de
família de la Direcció General de Família i Menors.
AMB MESURA, programa formatiu que dóna contingut a
les mesures judicials a menors infractors en règim de medi
obert.
Potenciar en els menors canvis en les seves actituds, hàbits,
conductes i valors cap a estils de vida saludables, així com
l'adquisició de mecanismes, habilitats i recursos tendents a la
superació de les seves mancances, facilitant espais de
creixement i relació positius i promovent les habilitats i
destreses bàsiques.
PREMI, Programa d'emancipació integral, dissenyat amb
l'objectiu d'oferir un servei d'atenció i suport socioeducatiu
que faciliti l'emancipació a menors i joves que han estat sota la
tutela de l'Administració (amb mesures judicials o no) que
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assoleixen la majoria d'edat, poden estar en risc de patir
exclusió social o entrar en dinàmiques antisocials.
Facilitar l'inclusió i la participació socials dels joves
mitjançant el suport i l'orientació en el procés vers la seva
autonomia, maduració personal i professional.
PAT, Programa d'abordatge terapèutic, abordar el
comportament delictiu, entès com a delicte comès i reflectit en
sentència, però també com a variables del repertori bàsic de
comportament que hagin acompanyat al menor a la comissió
d'aquests fets, empatitzar amb la víctima. Prevenir possibles
reincidències futures.
ATURA'T, joves que compleixen una mesura judicial i
estam implicats en algun cas d'abús o agressió sexual.
Mitjançant la implicació i participació activa del jove durant
tot el procés d'entrevistes, de treball amb la família, amb
professionals relacionats...
Amb sessions individuals o en grup.
En contacte amb els professionals que d'alguna manera
tenen connexió amb el cas.
Palma, 3 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 549/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a servei de
mediació familiar. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).
Quins són els recursos que es preveu destinar per posar en
marxa el Servei de Mediació Familiar a Menorca, Eivissa i
Formentera?
Pròximament està prevista la convocatòria, des del Servei de
mediació Familiar de les Illes Balears, d'una llista de mediadors
familiars per prestar aquest servei a totes les Illes Balears.
La Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar, la
qual, tant a la seva exposició de motius com a l'articulat,
assenyala que l'activitat de la mediació familiar es
desenvoluparà mitjançant la xarxa pública de serveis de
mediació, sense perjudici de les iniciatives privades que en
aquest àmbit puguin sorgir.
Aleshores, podran formar part d'aquesta llista tots i totes les
persones mediadores familiars inscrites en el Registre de
Mediació Familiar de les Illes Balears i que, a més, compleixin
els requisits de la convocatòria.
De la mateixa manera, podran accedir en aquest servei totes
les persones residents a les Illes Balears que, voluntàriament i
justificadament, vulguin realitzar la mediació familiar, per tal
d'arribar a acords, relacionats amb la seva conflictivitat familiar.
La distribució de les persones mediadores familiars es
realitzarà per partides judicials, els quals podran estar inscrits
com a mínim a una. En el cas de Formentera, atès que no és
partida judicial (pertany a la partida judicial d'Eivissa) i que no
hi ha cap mediador familiar inscrit al registre, seran els
mediadors de l'esmentada partida judicial d'Eivissa els que
hauran de desplaçar-s'hi. En aquest cas, el Servei de Mediació
Familiar de les Illes Balears posarà al seu abast un espai físic
adequat per a la realització de la mediació familiar així com es
farà càrrec dels costos per desplaçament.
Les famílies interessades en realitzar una mediació familiar
hauran de solAlicitar-ho per escrit, dirigint-se al Servei de
Mediació Familiar. Aquesta solAlicitud, abans d'assignar una
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persona mediadora familiar, serà revisada pels tècnics del servei
i, una vegada acceptada la solAlicitud, se li adjudicarà una
persona mediadora familiar, seguint l'ordre d'inscripció al
registre. Una vegada acabat el procés de mediació familiar, que
serà d'un màxim de set sessions, el mediador familiar haurà
d'enviar la documentació tècnica acreditativa del procés així
com la factura. De la mateixa manera, els tècnics del servei
valoraran, mitjançant una entrevista telefònica a les persones
usuàries que han participat a la mediació familiar, el
desenvolupament del procés.
La llista de mediadors interessats podrà anar augmentant el
seu nombre periòdicament mitjançant la formalització d'una
inscripció.
Les persones mediadores familiars que vulguin estar
inscrites a més d'una partida judicial hauran d'acreditar tenir un
espai físic habilitat a cada una d'elles.
Palma, 7 d'octubre de 2013
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 2377/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries d'Institut Balear de la Dona. (BOPIB núm. 91,
de 22 de març de 2013).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
Balear de la Dona de l'any 2012?
L'única despesa protocolAlària de l'Institut Balear de la Dona
de l'any 2012 és: aperitiu Nadal 2011, 46,10 euros.
Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 2443/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet , relativa a nova targeta
sanitària individual (I). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).
Per quin motiu es va suspendre el primer concurs per al
subministrament de la nova targeta sanitària individual del
Servei de Salut de les Illes Balears?
Es considera d'interès públic renunciar a l'expedient per al
subministrament de la nova targeta sanitària individual tenint en
compte el considerable estalvi que suposarà per al Servei de
Salut de les Illes Balears assumir amb personal propi na part de
les tasques que s'externalivaven.
La situació econòmica actual de les Illes Balears i en
especial la del Servei de Salut- fa que durant els pròxims
exercicis sigui prioritari per a l'interès públic destinar una part
d'aquest contracte a altres serveis sanitaris i assistencials
d'interès públic i reprendre aquest projecte una vegada que se
n'hagin redimensionat l'objecte i el pressupost de licitació.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 2444/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta
sanitària individual (II). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).
Quin desglossament tenia el cost de l'elaboració de la
targeta sanitària individual l'any 2010?
- Material fungible: 78.438,07 euros
- Costs de personal: 560.516,8 euros
- Distribució: 158.604 euros
- Total: 797.558,9 euros
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 2445/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta
sanitària individual (III). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).
Quin desglossament tenia el cost de l'elaboració de la
targeta sanitària individual l'any 2011?
- Material fungible: 87.934,99 euros
- Costs de personal: 628.381,6 euros
- Distribució: 177.807 euros
- Total: 894.123,6 euros
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 2446/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta
sanitària individual (IV). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).
Quin desglossament tenia el cost de l'elaboració de la
targeta sanitària individual l'any 2012?
- Material fungible: 80.653,14 euros
- Costs de personal: 576.345,7 euros
- Total: 656.988,8 euros
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 2447/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta
sanitària individual (V). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).
Quin desglossament tenia el cost de l'elaboració de la
targeta sanitària individual l'any 2013?
a) Cost realitzat el primer trimestre
- material fungible: 19.068,19 euros
- costs de personal: 136.260,9 euros
- total: 155.329,1 euros
b) Cost previst (emissió 500.000 noves iTSI)
- material fungible: 620.146,5 euros
- costs de personal: 2.950.000 euros
- equipament: 1.147.500 euros
- total: 4.717.647 euros
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 2450/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta
sanitària individual (VIII). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).
Quantitats econòmiques que ha recaptat el Govern de les
Illes Balears per l'emissió de la nova targeta sanitària
individual des de dia 1 de gener de 2012 fins dia 28 de febrer
de 2013, desglossades per mes.
2012
TS de gener a març: 364.302,45
TS abril: 104.695,69
TS maig: 258.849,66
TS juny: 329.165,55
TS juliol: 206.569,71
TS agost: 512.439,43
TS setembre: 250.699,61
TS octubre:268.227,58
TS novembre: 236.834,80
TS desembre: 241.318,22
Total: 2.773.102,70
2013
TS gener: 204.518,66
TS febrer: 248.904,05
Total: 3.226.525,4
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 2451/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nova targeta
sanitària individual (IX). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).
Quantitats econòmiques que ha recaptat el Govern de les
Illes Balears per l'emissió de la nova targeta sanitària
individual des de dia 1 de gener del 2012 fins dia 28 de febrer
de 2013, desglossat per les diverses situacions (famílies
nombroses, renovacions per pèrdues, avançaments, etc.)
- Emissió i renovació: 3.198.409,34 euros
- Renovació bonificada: 25.455 euros
- Renovació família nombrosa general: 2.574,03 euros
- Renovació família nombrosa especial: 87,04 euros
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 3974/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (I). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

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

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 3976/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (III). (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) del calçat durant l'any
2006.
Varen ser les següents:
- Asociación de Almacenistas de Curtidos e Industrias
Auxiliares del Calzado: 16.945,50 euros.
- Associació de Fabricants de Calçat de Menorca: 1.850,19
euros.
- Associació de Fabricants i Auxiliars de Calçat: 490.076,89
euros.
- Associació Industrials de Marroquineria i Calçat:
64.590,11 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
al sector (aglutinat envers les patronals) del calçat durant l'any
2004.

•
•
•

Varen ser les següents:
Asociación de Fabricantes de Calzado de Menorca:
550.453,65 euros.
Asociación de Fabricantes y Auxiliares de Calzado:
411.815,44 euros.
Asociación Industriales de Marroquinería y Calzado:
123.654,41 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 3977/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (IV). (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) del calçat durant l'any
2007.

•
•

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 3975/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (II). (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) del calçat durant l'any
2005.
Varen ser les següents:
- Asociación de Almacenistas de Curtidos e Industrias
Auxiliares del Calzado: 20.550,00 euros.
- Associació de Fabricants de Calçat de Menorca:
657.182,75 euros.
- Associació de Fabricants i Auxiliars de Calçat: 526.154,79
euros.
- Associació Industrials de Marroquineria i Calçat:
93.905,85 euros.
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•

Varen ser les següents:
Asociación de Almacenistas de Curtidos e Industrias
Auxiliares del Calzado: 9.092,04 euros,
Asociación de Fabricantes y Auxiliares de Calzado:
624.375,46 euros,
Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de
Calzado: 66.400,00 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 3978/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (V). (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) del calçat durant l'any
2008.
Varen ser les següents:
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- Associació de Fabricants de Calçat de Menorca:
394.459,00 euros.
- Associació de Fabricants i Auxiliars de Calçat: 436.424,40
euros.
Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BI)

Ordre de Publicació
BL)
A les Preguntes RGE núm. 3982/13, 3991/13, 4009/13 i
4018/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, relatives a ajudes atorgades pel Govern (IX i XVIII) i a
ajudes atorgades pel Govern a empreses de Menorca (IX i
XVIII). (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) del calçat i de la
bijuteria durant l'any 2012; i a empreses de Menorca.

A la Pregunta RGE núm. 3979/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (VI). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

El 2012 no hi va haver concessió d'ajudes.
Palma, 8 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
al sector (aglutinat envers les patronals) del calçat durant l'any
2009.

•
•

Varen ser les següents:
Asociación de Fabricantes de Calzado de Menorca:
387.826,99 euros.
Asociación de Fabricantes y Auxiliares de Calzado:
311.708,72 euros.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 3983/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (X). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

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

Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
al sector (aglutinat envers les patronals) de la bijuteria durant
l'any 2004.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 3980/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (VII). (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) del calçat durant l'any
2010.

•

•
•

Varen ser les següents:
Instituto Tecnológico de la Bisutería: 148.685,40 euros.
SEBIME F. I. Bisutería de Fantasia: 473.017,60 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Varen ser les següents:
Asociación de Fabricantes de Calzado de Menorca:
27.259,70 euros.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 3984/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (XI). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

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

Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
al sector (aglutinat envers les patronals) de la bijuteria durant
l'any 2005.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 3981/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (VIII). (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) del calçat durant l'any
2011.
El 2011 no hi va haver concessió d'ajudes per al sector.
Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Varen ser les següents:
- Institut Tecnològic de la Bijuteria: 120.000,00 euros.
- SEBIME F.I. Bijuteria de Fantasia: 475.890,74 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
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Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 3985/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (XII). (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) de la bijuteria durant
l'any 2006.

•
•

Varen ser les següents:
Instituto Tecnológico de la Bisutería: 152.635,63 euros.
SEBIME F. I. Bisutería de Fantasia: 464.221,58 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 3986/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (XIII). (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) de la bijuteria durant
l'any 2004.

•
•

Varen ser les següents:
Instituto Tecnológico de la Bisutería: 120.000,00 euros,
SEBIME F. I. Bisutería de Fantasia: 519.649,10 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 3987/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (XIV). (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) de la bijuteria durant
l'any 2008.
Varen ser les següents:
- Institut Tecnològic de la Bijuteria: 30.000,00 euros.
- SEBIME F.I. Bijuteria de Fantasia: 304.264,77 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 3988/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (XX). (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).
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Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
al sector (aglutinat envers les patronals) de la bijuteria durant
l'any 2009.

•
•

Varen ser les següents:
Instituto Tecnológico de la Bisutería: 36.385,83 euros,
SEBIME F. I. Bisutería de Fantasia: 344.174,01 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 3989/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (XVI). (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) de la bijuteria durant
l'any 2010.
Varen ser les següents:
- Institut Tecnològic de la Bijuteria: 33.272,23 euros.
- SEBIME F.I. Bijuteria de Fantasia: 7.258,21 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 3990/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern (XVII). (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) de la bijuteria durant
l'any 2011.
Varen ser les següents:
- Institut Tecnològic de la Bijuteria: 2.262,91 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 4001/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (I). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector del calçat
durant l'any 2004.
El 2004 es va concedir una ajuda a l'Associació de
Fabricants de Calçat de Menorca de 550.453,65 euros.
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Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 4002/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (II). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector del calçat
durant l'any 2005.
El 2005 es va concedir una ajuda a l'Associació de
Fabricants de Calçat de Menorca de 657.182,75 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 4003/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (III). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector del calçat
durant l'any 2006.
El 2006 es va concedir una ajuda a l'Associació de
Fabricants de Calçat de Menorca de 1.850,19 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 4004/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (IV). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector del calçat
durant l'any 2007.
El 2007 no hi va haver concessió d'ajudes al sector a
Menorca.
Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 4005/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (V). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector del calçat
durant l'any 2008.
El 2008 es va concedir una ajuda a l'Associació de
Fabricants de Calçat de Menorca de 394.459,00 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 4006/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (VI). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector del calçat
durant l'any 2009.
El 2009 es va concedir una ajuda a l'Associació de
Fabricants de Calçat de Menorca de 387.826,99 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 4007/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (VII). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector del calçat
durant l'any 2010.
El 2010 es va concedir una ajuda a Asociación de
Fabricantes del Calzado de Menorca, 27.259,70euros.
Palma, 8 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 4008/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (VIII). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
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Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector del calçat
durant l'any 2011.
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Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

El 2011 no hi va haver concessió d'ajudes al sector.
Palma, 8 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 4010/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (X). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 4013/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (XIII). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector de la bijuteria
durant l'any 2007.
Varen ser les següents:
- Institut Tecnològic de la Bijuteria: 120.000,00 euros.
- SEBIME F.I. Bijuteria de Fantasia: 519.649,10 euros.

Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector de la bijuteria
durant l'any 2004.

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

Varen ser les següents:
- Institut Tecnològic de la Bijuteria: 148.685,40 euros.
- SEBIME F.I. Bijuteria de Fantasia: 473.017,60 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 4011/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (XI). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector de la bijuteria
durant l'any 2005.

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 4014/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (XIV). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector de la bijuteria
durant l'any 2008.

•
•

Varen ser les següents:
Instituto Tecnológico de la Bisustería: 30.000,00 euros.
SEBIME F.I. Bisutería de Fntasía: 304.364,77 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Varen ser les següents:
- Institut Tecnològic de la Bijuteria: 120.000,00 euros.
- SEBIME F.I. Bijuteria de Fantasia: 475.890,74 euros.

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

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 4012/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (XII). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector de la bijuteria
durant l'any 2006.
Varen ser les següents:
- Institut Tecnològic de la Bijuteria: 152.635,63 euros.
- SEBIME F.I. Bijuteria de Fantasia: 464.221,58 euros.

CI)
A la Pregunta RGE núm. 4015/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (XV). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector de la bijuteria
durant l'any 2009.
Varen ser les següents:
- Institut Tecnològic de la Bijuteria: 36.385,83 euros.
- SEBIME F.I. Bijuteria de Fantasia: 344.174,01 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
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Ordre de Publicació

CJ)
A la Pregunta RGE núm. 4016/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (XVI). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector de la bijuteria
durant l'any 2010.

•
•

Varen ser les següents:
Instituto Tecnológico de la Bisustería: 33.272,23 euros.
SEBIME F.I. Bisutería de Fntasía: 7.258,21 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 4017/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajudes atorgades pel
Govern a empreses de Menorca (XVII). (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).
Relació d'ajudes atorgades pel Govern de les Illes Balears
a les empreses de Menorca vinculades al sector de la bijuteria
durant l'any 2011.
El 2011 es va concedir una ajuda a l'Institut Tecnològic de
la Bijuteria de 2.262,91 euros.
Palma, 8 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
CL)
A les Preguntes RGE núm. 6812/13 i 6817/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a centres base i a persones en situació especial 2012. (BOPIB
núm. 105, de 28 de juny de 2013).
A la memòria remesa de la Direcció General de Família ,
Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial 2012
no hi ha les dades referides als centres base, tal com venia
succeint altres anys, per quin motiu? A la memòria remesa per
la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a
Persones en Situació Especial 2012 no hi ha les dades
referides als tractaments durant l'any 2012 al SEDIAP del
centre base ni el de les places concertades d'atenció
primerenca, per quin motiu?
La memòria que es va enviar anteriorment és la memòria
pressupostària. Adjuntem la memòria d'activitats.
Palma, 14 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
La memòria esmentada queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
CM)
A les Preguntes RGE núm. 7978/13, 8021/13, 8064/13,
8106/13 i 8149/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme
Bonet i Bonet, relatives a consells d'administració de l'Agència
Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental (I i II) i a cost dels
consells d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i
Qualitat Ambiental (I a III). (BOPIB núm. 109 de 26 de juliol
de 2013).
Relació d'assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Agència Balear de l'Aigua i Qualitat
Ambiental durant els anys 2012 i 2013, detallat per reunió.
Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Agència Balear de
l'Aigua i Qualitat Ambiental durant els anys 2012 i 2013?
Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Agència Balear
de l'Aigua i Qualitat Ambiental durant l'any 2012.
En referència a les dietes per assistència als consells
d'administració de l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat
Ambiental facilitem la següent informació:
1. El valor brut unitari de cada dieta ha evolucionat de la
següent manera:
- any 2007 des d'agost, 267, 24 euros
- any 2008, 272,58 euros
- any 2009, 278,03 euros
- any 2010, 200,00 euros
- any 2011, 200,00 euros
- any 2012, 200,00 euros
- any 2013, 200,00 euros
2. El valor brut anual total de les dietes abonades ha evolucionat
de la següent manera:
- any 2007, 111.171,84 euros
- any 2008, 127.567,44 euros
- any 2009, 104.261,25 euros
- any 2010, 43.600,00 euros
- any 2011, 34.400,00 euros
- any 2012, 44.400,00 euros
- any 2013 (fins al juny inclòs), 26.600,00 euros
3. Les persones que cobren dietes són els membres del Consell
d'Administració de l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat
Ambiental, segons els estatuts socials són:
• el president és la persona titular de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori,
• el vicepresident és la persona titular de la Direcció General
de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, que
ha d'exercir les funcions que, si n'és el cas, li encarreguin el
president o el Consell d'Administració,
• la persona titular de la Secretaria General de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori,
• la persona titular de la Secretaria General Adjunta de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori,
• una persona en representació de la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació
designada pel seu titular,
• una persona en representació de l'Advocacia de la comunitat
autònoma designada per la persona titular de la Conselleria
de Presidència,
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•
•

•

•

el president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears,
un representant del departament jurídic o dels Serveis
Jurídics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori designat per la persona titular de la conselleria,
fins a un màxim de quatre vocals més, que han de ser
designats per la persona titular de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori,
també assisteix al Consell d'Administració de l'Agència
Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental, amb veu però sense
vot, una persona en representació de la Direcció de
l'Advocacia de la CAIB designada pel titular de la
Conselleria de Presidència i els convidats que assisteixen a
proposta del conseller, segons les matèries a tractar.
Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CN)
A les Preguntes RGE núm. 7997/13, 8040/13, 8083/13,
8125/13 i 8168/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme
Bonet i Bonet, relatives a consells d'administració de l'IBAVI
(I i II) i a cost dels consells d'administració de l'IBAVI (I a III).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació d'assistents als consells d'administració de
l'empresa pública IBAVI durant els anys 2012 i 2013, detallat
per reunió. Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública IBAVI durant els anys
2012 i 2013? Desglossament per assistents del cost de les
reunions dels consells d'administració de l'empresa pública
IBAVI durant l'any 2012.
En referència a les dietes per assistència als consells
d'administració de l'IBAVI facilitem la següent informació:
1. El valor brut unitari de cada dieta ha evolucionat de la
següent manera:
- any 2007 des d'agost, 119,64 euros/sessió
- any 2008, 119,64 euros/sessió
- any 2009, 150,00 euros/sessió
- any 2010, 150,00 euros/sessió
- any 2011, 150,00 euros/sessió
- any 2012, 150,00 euros/sessió
- any 2013, 150,00 euros/sessió
2. El valor brut anual total de les dietes abonades ha evolucionat
de la següent manera:
- any 2007, 13.638,96 euros
- any 2008, 16.031,76 euros
- any 2009, 12.150,00 euros
- any 2010, 11.700,00 euros
- any 2011, 11.250,00 euros
- any 2012, 19.650,00 euros
- any 2013 (fins al juny inclòs), 15.600,00 euros
3. Les persones que cobren dietes són els membres del Consell
d'Administració de l'IBAVI, segons els estatuts socials són:
• President o presidenta, vicepresident o vicepresidenta i els
vocals i les vocals. El director o directora gerent i el
secretari i la secretària del consell assisteixen a les reunions
amb veu i sense vot.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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la vicepresidència correspon al director general o directora
general d'Arquitectura i Habitatge,
el secretari general o la secretària general de la Conselleria
d'Habitatge i Obres Públiques,
una persona en representació de la Conselleria de
Presidència,
una persona en representació de la Conselleria d'Afers
Socials, promoció i Immigració,
una persona en representació de la Conselleria de
Presidència,
una persona en representació de la direcció de l'Advocacia
de la comunitat autònoma,
una persona en representació de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació,
una persona en representació de la Conselleria d'Interior,
una persona en representació de la Conselleria de Medi
Ambient,
un funcionari o funcionària de la Conselleria d'Habitatge i
Obres Públiques, amb categoria de cap de servei o superior,
el cap de Servei o la cap de Servei
Jurídic de la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques,
dos vocals nomenats lliurement pel conseller o la consellera
d'Habitatge i Obres Públiques,
també assisteix al Consell d'Administració de l'IBAVI, amb
veu però sense vot, una persona en representació de la
Direcció de l'Advocacia de la CAIB designada pel titular de
la Conselleria de Presidència i els convidats que assisteixen
a proposta del conseller, segons les matèries a tractar.
Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 8088/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet , relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT) (I). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quina és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut d'Estadística de
les Illes Balears (IBESTAT) durant l'any 2012?
El cost és zero.
Palma, 19 d'agost de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
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Ordre de Publicació
CP)
A les Preguntes RGE núm. 8130/13, 8173/13 i 8216/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a cost dels consells d'administració de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) (II, III i IV).
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut d'Estadística de
les Illes Balears (IBESTAT) durant l'any 2013?Desglossament
per assistents del cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut d'Estadística de
les Illes Balears (IBESTAT) durant l'any 2013.
El cost és zero.
Palma, 19 d'agost de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
CQ)
A la Pregunta RGE núm. 8132/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears (II). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quin és el cost total de les reunions dels consells
d'administració de l'empresa pública Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears durant l'any 2013?

Quin va ser el total de la facturació a l'Ib-salut a les
farmàcies de les Illes Balears els anys 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 i 2012? Se solAlicita detall per any i illa.
Total de facturació de les farmàcies per any i illa.
Mallorca:
- 2007: 164.683.354,05
- 2008: 175.702.468,22
- 2009: 185.615.330,17
- 2010: 185.398.640,57
- 2011: 174.330.172,64
- 2012: 154.390.840,87
Menorca:
- 2007: 15.780.079,24
- 2008: 17.024.434,36
- 2009: 17.529.573,97
- 2010: 16.726.618,88
- 2001: 15.351.553,15
- 2012: 13.579.724,46
Eivissa Formentera:
- 2007: 17.165.017,69
- 2008: 18.681.030,09
- 2009: 19.710.330,68
- 2010: 19.75.336,14
- 2011: 18.771.309,20
- 2012: 16.970.525,78
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

El cost d'aquestes reunions ha estat nul.
Palma, 30 de setembre de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 8218/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de l'Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears (IV). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Desglossament per assistents del cost total de les reunions
dels consells d'administració de l'empresa pública Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears durant l'any
2013?

Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 8514/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a línies d'autobús
que cobrien el municipi d'Andratx. (BOPIB núm. 110, de 30 de
juliol de 2013).
Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi
d'Andratx, indicant empresa que té la concessió.
El municipi d'Andratx queda cobert amb dues línies de
transport públic regular de viatgers per carretera: L100 i L102.
Aquestes línies són prestades per Transabús Balear SLU, a
través de la concessió IB-35.
Palma, 7 d'octubre de 2013
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

El cost d'aquestes reunions ha estat nul.
Palma, 23 de setembre de 2013
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 8449/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a facturació
farmàcies per any i illa. (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de
2013).

Ordre de Publicació
CU)
A la Pregunta RGE núm. 8515/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a línies d'autobús
que cobrien el municipi de Calvià. (BOPIB núm. 110, de 30 de
juliol de 2013).
Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de
Calvià, indicant empresa que té la concessió.

BOPIB núm. 132 - 10 de gener de 2014
El municipi de Calvià queda cobert amb sis línies de
transport públic regular de viatgers per carretera: L102, L104,
L105, L106, L107 i L111. Aquestes línies són prestades per
Transabús Balear SLU, a través de la concessió IB-35.
Palma, 7 d'octubre de 2013
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CV)
A la Pregunta RGE núm. 8605/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu , relativa a llengua pròpia,
Menorca. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).
Què cal fer per tal que el català tengui la mateixa
consideració allà on és llengua pròpia que la que té el castellà
on és llengua pròpia? Dit d'una altra manera: per què a
Menorca la llengua pròpia de Menorca no té les mateixes
consideracions legals que té el castellà a Salamanca? És el
castellà un idioma més important per les institucions que
regeixen sobre Salamanca que el català per les institucions que
regeixen sobre Menorca?
Tant a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears com a la
Llei de normalització lingüística ja s'estableix el caràcter de
llengua pròpia del català. Aquesta situació li confereix la
mateixa oficialitat que té la llengua castellana.
Per altra banda, des d'aquest govern no entram en
consideracions jurídiques d'altres comunitats autònomes ni
províncies.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
CX)
A la Pregunta RGE núm. 8606/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu , relativa a llengua pròpia,
Menorca (II). (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).
Vostès, que diuen valorar tant les modalitats, que
prefereixen sempre centrar-se en allò local i desvincular-se
tant com sigui possible de la resta de cultura catalana, ens
poden dir on viurem el menorquí els menorquins si no ho
podem fer a Menorca?
Com haurà pogut comprovar qualsevol ciutadà que hagi
viscut a Menorca en aquesta illa es pot viure perfectament en
menorquí, con no podria ser d'altra manera.
Palma, 10 d'octubre de 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
CY)
A la Pregunta RGE núm. 8631/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a receptes
anticonceptius orals. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).
Quantes receptes d'anticonceptius orals es varen finançar
per part de l'Ib-salut durant els anys 2010, 2011 i 2012 a les
oficines de farmàcia? Quants d'envasos varen suposar?
G03A: Anticonceptius Orals.
Any

Receptes (*)

Envasos

2010

8.189

8.868

2011

15.928

18.159

2012

45.047

49.394

(*) Tal com s'indica en la resposta a la pregunta parlamentària
RGE núm. 8387/13, el concepte recepta en la prescripció i
dispensació electròniques s'equipara a l'acte de dispensació en
el qual s'ofereixen els envasos necessaris per al tractament d'un
mes com a mínim.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CZ)
A la Pregunta RGE núm. 8656/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE. Juliol
2013. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de juliol de 2013?
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-ho durant el
mes de juliol de 2013 i que hagin de ser abonades per l'Ibsalut?
- Hospitals públics: 159.
- Clíniques autoritzades(abonades per l'Ib-salut): 18.
Total: 117.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DA)
A la Pregunta RGE núm. 8684/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs (III). (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de
2013).
De les 914 interrupcions voluntàries de l'embaràs
realitzades a la Clínica Aragó durant el 2012, quantes n'ha
abonat el Servei de Salut de les Illes Balears?
23 IVE abonades pel Servei de Salut i 46 solAlicituds de
reintegrament de despeses per IVE autoritzades pel Servei de
Salut.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DB)
A la Pregunta RGE núm. 8685/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs (IV). (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de
2013).
De les 455 interrupcions voluntàries de l'embaràs
realitzades a la Clínica E.M.E.C.E. durant el 2012, quantes
n'ha abonat el Servei de Salut de les Illes Balears?
27 IVE facturades al Servei de Salut pels centres privats
acreditats i 104 solAlicituds de reintegrament de despeses per
IVE autoritzades pel Servei de Salut.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals, des de dia 1 de gener de 2013 a dia
31 de juliol de 2013? Quantes interrupcions voluntàries de
l'embaràs químiques i quirúrgiques s'han realitzat als
hospitals públics de la nostra comunitat autònoma, desglossat
per hospitals, des de dia 1 de gener de 2013 a dia 31 de juliol
de 2013?
Hospitals públics
10/01/13 a 31/07/13
Son Espases

DC)
A la Pregunta RGE núm. 8686/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs (V). (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de
2013).
De les 267 interrupcions voluntàries de l'embaràs
realitzades a Aurora Clínics durant el 2012, quantes n'ha
abonat el Servei de Salut de les Illes Balears?
13 IVE facturades al Servei de Salut pels centres privats
acreditats i 21 solAlicituds de reintegrament de despeses per IVE
autoritzades pel Servei de Salut (Aurora Clínics).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DD)
A la Pregunta RGE núm. 8703/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a incendi Andratx.
(BOPIB núm. 111 de 9 d'agost de 2013).
Per quin motiu es va prescindir de la brigada de reforç en
extinció d'incendis dependent del Govern central quan encara
estaven en el nivell 2?

Químics

Quirúrgics

25

21

4

Verge de la Salut

229

229

0

Son Llàtzer

222

222

0

H. de Manacor

120

119

1

H. Comarcal d'Inca

101

101

0

80

75

5

225

225

0

15

15

0

H. Gral. Mateu Orfila
Can Misses

Ordre de Publicació

Totals

H. de Formentera

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DF)
A la Pregunta RGE núm. 8719/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs (IV). (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de
2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de Lluc des de dia 1 de gener de
2013 al 31 de juliol de 2013?
Volem suposar que es refereix a l'Hospital Verge de la Salut,
ja que el denominat Hospital Verge de Lluc era l'antic Son
Dureta.
IVES 01/01/2013-31/07/2013
Hospital Verge de la Salut: 229
A més, aquesta informació ja figura en la resposta de les
preguntes RGE núm. 8716/2013, 8717/2013 i 8718/13.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Per decisió del director tècnic d'Extinció.
Palma, 11 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DE)
A les Preguntes RGE núm. 8716/13 a 8718/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupció voluntària de l'embaràs (1,2 i 3). (BOPIB núm.
111, de 9 d'agost de 2013).

Ordre de Publicació
DG)
A la Pregunta RGE núm. 8720/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs (V). (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de
2013).
Hi ha hagut ginecòleg o ginecològa per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de
Lluc el mes de juliol de 2013?
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Ordre de Publicació
DJ)
A la Pregunta RGE núm. 8790/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
investigació mort Alpha Pam. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost
de 2013).

Sí.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DH)
A les Preguntes RGE núm. 8721/13 i 8722/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupció voluntària de l'embaràs (6 i 7). (BOPIB núm. 111,
de 9 d'agost de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades de la nostra
comunitat autònoma i que hagin de ser abonades per l'IBSalut, desglossat per clínica privada, des de dia 1 de gener de
2013 a dia 31 de juliol 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, des de dia 1 de gener de 2013 a dia 31 de
juliol de 2013?
IVE realitzades a les clíniques privades autoritzades i que
hagin estat facturades a l'IB-Salut, de l'1 de gener de 2013 fins
al 31 de juliol de 2013:
Centre
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Núm. IVE

A la pregunta formulada "Quin dia ordena el conseller de
Salut iniciar la investigació relacionada amb la mort del Sr.
Alpha Pam?", la contestació és "Des que té constància, per
part del Servei de Salut s'inicià l'estudi de les circumstàncies
que envoltaren aquest fet.... Es demana: quin dia és el que es
té constància el Servei de Salut que inicia la investigació de la
mort del Sr. Alpha Pam?
Posteriorment a la comunicació de l'Institut de Medicina
Legal de Palma de la mort del Sr. Alpha Pam al Servei
d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DK)
A la Pregunta RGE núm. 8792/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
Fernando Navarro. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).

Total

Centro Médico Aragón

64

22.010

EMECE

72

24.680

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DI)
A la Pregunta RGE núm. 8767/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a cost edició
del llibre de modalitats insulars de la llengua catalana que ha
fet l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost
de 2013).
Quants euros ha costat l'edició del llibre de modalitats
insulars de la llengua catalana que ha fet l'Institut d'Estudis
Baleàrics?
3.633,76 euros.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Quines són les conclusions que varen provocar el
cessament del Sr. Fernando Navarro?
La informació reservada d'investigació oberta pel Servei de
Salut per la mort del Sr. Alpha Pam, entre d'altres, concloïa que
el director de l'hospital d'Inca era el màxim responsable de les
tasques d'organització, direcció, control i gestió de l'Hospital
Comarcal d'Inca.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DL)
A les Preguntes RGE núm. 8845/13 i 8848/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
activitats/programes de prevenció relacionades amb la
infecció per VH/SIDA al 2011 i a descripció de cada
activitat/programa de prevenció relacionada amb la infecció
per VIH/SIDA al 2011. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de
2013).
Nombre d'activitats/programes de prevenció relacionades
amb la infecció per VHI/SIDA realitzades per la Conselleria de
Salut durant el 2011. Descripció de cada activitat/programa de
prevenció relacionada amb la infecció per VIH/SIDA durant el
2011 amb referència amb els objectius, indicadors, pressupost
específic, recursos humans dedicats i els resultats obtinguts de
la seva avaluació.
Les activitats/programes de prevenció relacionades amb la
infecció pel VHI/SIDA figuren a la memòria anual del 2011 que
es pot consultar a la pàgina web http:/vihsida.caib.es
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DM)
A les Preguntes RGE núm. 8846/13 i 8849/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
activitats/programes de prevenció relacionades amb la
infecció per VH/SIDA al 2012 i a descripció de cada
activitat/programa de prevenció relacionada amb la infecció
per VIH/SIDA al 2012. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de
2013).
Nombre d'activitats/programes de prevenció relacionades
amb la infecció per VHI/SIDA realitzades per la Conselleria de
Salut durant el 2012. Descripció de cada activitat/programa de
prevenció relacionada amb la infecció per VIH/SIDA durant el
2012 amb referència amb els objectius, indicadors, pressupost
específic, recursos humans dedicats i els resultats obtinguts de
la seva avaluació.
Les activitats/programes de prevenció relacionades amb la
infecció pel VHI/SIDA figuraran a la memòria anual, que està
en fase de finalització i en breu es penjarà. adjuntem un resum
de les activitats realitzades.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
El resum esmentat a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
DN)
A les Preguntes RGE núm. 8847/13 i 8850/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
activitats/programes de prevenció relacionades amb la infecció
per VIH/SIDA el 2013, descripció de cada activitat/programa
de prevenció relacionada amb la infecció per VIH/SIDA el
2013. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).
Nombre d'activitats/programes de prevenció relacionades
amb la infecció per VIH/SIDA realitzades per la Conselleria de
Salut, durant el 2013. Descripció de cada activitat/programa
de prevenció relacionada amb la infecció per VIH/SIDA,
durant el 2013, amb referència als seus objectius, indicadors,
pressupost específic, recursos humans dedicats i els resultats
obtinguts de la seva avaluació.
Les activitats/programes de prevenció relacionades amb la
infecció pel VIH/SIDA de l'any 2013 estan en fase d'execució
i s'adjunta una breu memòria de les activitats previstes per
aquest any.
Com a novetat en el 2013 s'ha iniciat el Programa de Test
Ràpid del VIH/SIDA a les farmàcies. Enguany hi ha set oficines
de farmàcia en el programa (tres a Palma, una a Inca, una a
Manacor, una a Eivissa i una a Menorca). De forma prèvia a
l'inici del programa es formà als farmacèutics i a les
farmacèutiques en matèria de VIH i counseling i es creà un
circuit de derivació per confirmar els resultats positius als
centres de referència de cada illa.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
DO)
A la Pregunta RGE núm. 8860/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
capacitació tècnics extinció incendis/incendi Andratx. (BOPIB
núm. 113, de 6 de setembre de 2013).
Quins tècnics d'extinció d'incendis dependents de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori tenen
capacitat reconeguda per dirigir l'extinció d'un incendi?
Tenen capacitat reconeguda per dirigir l'extinció d'un
incendi forestal els tècnics forestals de la Conselleria
d'Agricultura, Medi ambient i Territori amb titulació acadèmica
d'enginyers superiors de forest o enginyers tècnics forestals que
acrediten formació específica sobre comportament del foc
forestal i tècniques adequades per a la seva extinció de
conformitat amb el que estableix la Llei 43/2003, de 21 de
novembre, de monts.
Palma, 8 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DP)
A la Pregunta RGE núm. 8861/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sortides
tècnics incendis. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).
Quantes sortides durant l'any 2012 i el primer semestre del
2013 han fet els tècnics d'extinció d'incendis per conèixer els
terrenys forestals i els boscos?
Totes aquelles que s'han estimat necessàries pel mateix
personal tècnic per a mantenir el seu coneixement dels terrenys
forestals i els boscos i l'adequat desenvolupament de les seves
missions operatives en tasques d'extinció.
Complementàriament, els tècnics forestals que presten el
torn de servei de tècnics de coordinació aèria realitzen almenys
una sortida per jornada diària de vigilància i reconeixement dels
terrenys forestals i dels boscos durant tot el període de
disponibilitat de l'avió de coordinació i observació (de l'1 de
juny al 30 de setembre).
Palma, 11 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
DQ)
A la Pregunta RGE núm. 8864/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a activitat
línia atenció a l'infant i l'adolescent 116 111. (BOPIB núm.
113, de 6 de setembre de 2013).
Relació d'activitat telefònica (cridades, derivacions) que
s'han produït en la prestació de la línia de l'infant i
l'adolescent 116 111. Se solAlicita una relació mensual dels
mesos de desembre 2012, gener, febrer, març, abril, maig, juny
i juliol de 2013.
La Fundació ACNAR prestadora d'aquest servei, ens remet
informes semestrals referents a l'activitat de la línia d'atenció al
menor 116 111, motiu pel qual en aquests moments no podem
segregar les dades d'aquesta activitat per mesos.
Únicament del mes de desembre de 2012, a causa de la
posada en marxa de la línia 116 111 a la nostra comunitat
autònoma. Les dades són les següents:

•
•

Trucades ateses:
desembre 2012, 85 trucades ateses amb una d'orientació
especial derivada als serveis jurídics,
primer semestre any 2013, 780 trucades ateses de les quals
19 van ser d'orientació especial: 11 psicològica, 4
psicosocial, 3 jurídica i 1 sociojurídica.
Palma, 16 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
DR)
A la Pregunta RGE núm. 8866/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a motiu
expedient ODDM en relació amb el dret a la Seguretat Social.
(BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).
Se solAlicita quin és el motiu que ha motivat l'actuació o
obertura d'expedient per part de l'Oficina de Defensa del Dret
del Menor en relació amb el dret a la Seguretat Social. Se
solAlicita motiu detallat de l'acció que es reconeix a la memòria
de l'oficina.
El motiu de la intervenció de l'Oficina de Defensa del Menor
referida a l'accés als serveis de salut ha estat d'informació dels
procediments de com obtenir prestació sanitària per als menors,
en casos de pares que no tenien targeta sanitària o no figuraven
en ella com a beneficiaris.
Palma, 22 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
DS)
A la Pregunta RGE núm. 8869/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a tècnics
extinció d'incendis/incendi Andratx. (BOPIB núm. 113 de 6 de
setembre de 2013).
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Quants de tècnics d'extinció d'incendis de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, que no pertanyin a
IBANAT, han participat en l'extinció d'incendis en el territori?
5 tècnics d'Extinció, tots tècnics forestals adscrits al Servei
de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la Direcció General de
Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la
CAMAT.
Palma, 8 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DT)
A la Pregunta RGE núm. 8894/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pujada
concerts escolars. (BOPIB núm. 113 de 6 de setembre de
2013).
Quins són els motius que justifiquen la pujada fins a
160.808.550 euros per l'any 2014 a l'escola concertada? Se
solAlicita detall per cadascun dels capítols que es justifiqui, així
com el motiu.
Els concerts educatius corresponents a l'any 2014 pel que fa
a les despeses de personal docent de tots els centres concertats
inclòs en la nòmina de pagament delegat i mòdul íntegre de
pagament directe suposen 1414.545.705,79 euros, el
desglossament és el següent:
- salaris: 107.993.074,15 euros
- quotes socials: 33.552.631,64 euros
- total: 141.545.705,79 euros
L'única diferència entre els conceptes retributius inclosos en
la previsió corresponent a l'any 2014 (141.545.705,79 euros)
respecte a la de setembre a desembre de 2013 (47.427.323,09
euros) és a causa bàsicament a l'increment del concepte
retributiu triennis.
S'ha estimat que al llarg de l'any 2014, 2.183 professors
compleixen trienni i això suposa una despesa de 661.108,40
euros front als 934 professors que han incrementat el trienni
durant el quadrimestre de setembre a desembre de 2013, essent
l'import de la despesa en aquest període de 127.168,47 euros.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
DU)
A les Preguntes RGE núm. 8988/13 a 8991/13 presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a incendi
Serra de Tramuntana (I a IV). (BOPIB núm. 113, de 6 de
setembre de 2013).
S'ha elaborat plans i/o projectes de reforestació o
recuperació de la zona afectada per l'incendi de la Serra de
Tramuntana de finals de juliol que afectà els municipis
d'Andratx i Estellencs? Quins criteris s'han emprat i quins
estudis s'han fet per a l'elaboració de plans i/o projectes de
reforestació o recuperació de la zona afectada? En quins
informes s'han basat per fer aquests plans i/o projectes?
Sí, ha estat elaborat per la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori el Pla de restauració ambiental de la
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superfície forestal afectada per l'incendi d'Andratx/Estellencs de
finals de juliol.
Els criteris que han marcat l'elaboració del Pla de restauració
ambiental de l'àrea incendiada d'Andratx, Estellencs i Calvià
són els que a continuació s'enumeren:
• garantir la seguretat per a les persones i béns
• prevenir els processos de desertificació evitant la generació
de processos erosius
• recolzar la regeneració de la cobertura vegetal
• restaurar els hàbitats i paisatges singulars i protegir les
comunitats de flora i fauna amenaçades afectades pel foc
• promoure la sensibilització necessària en la comarca
afectada per fomentar les mesures d'autoprotecció precises
i difondre la cultura del risc front al perill d'incendis
forestals.
Per a l'elaboració del Pla de restauració ambiental de l'àrea
incendiada d'Andratx, Estellencs i Calvià s'han emprat els
estudis precisos per establir la caracterització ambiental de les
superfícies forestals afectades i la zonificació dels seus
respectius potencials de restauració.
El Pla de restauració ambiental de l'àrea incendiada
d'Andratx, Estellencs i Calvià elaborat per la Direcció General
de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la
CAMAT s'ha elaborat a partir de l'àmplia documentació tècnica
i extensa bibliografia científica disponible en els serveis tècnics
especialitzats en protecció de vida silvestre, sanitat forestal,
planificació d'espais protegits i gestió forestal que s'integren en
aquesta unitat.
Palma, 11 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DV)
A la Pregunta RGE núm. 9037/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre
declaracions voluntats anticipades 2006. (BOPIB núm. 113, de
6 de setembre de 2013).
Nombre de declaracions de voluntats anticipades
registrades al Registre de Voluntats Anticipades de les Illes
Balears, desglossats per illa de procedència, durant l'any
2006?
Mallorca, 2.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DX)
A la Pregunta RGE núm. 9038/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre
declaracions voluntats anticipades 2007. (BOPIB núm. 113, de
6 de setembre de 2013).
Nombre de declaracions de voluntats anticipades
registrades al Registre de Voluntats Anticipades de les Illes
Balears, desglossats per illa de procedència, durant l'any
2007?

Eivissa, 18. Menorca, 16. Mallorca, 123.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DY)
A la Pregunta RGE núm. 9039/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre
declaracions voluntats anticipades 2008. (BOPIB núm. 113, de
6 de setembre de 2013).
Nombre de declaracions de voluntats anticipades
registrades al Registre de Voluntats Anticipades de les Illes
Balears, desglossats per illa de procedència, durant l'any
2008?
Eivissa, 21. Menorca, 34. Mallorca, 211.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DZ)
A la Pregunta RGE núm. 9040/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre
declaracions voluntats anticipades 2009. (BOPIB núm. 113, de
6 de setembre de 2013).
Nombre de declaracions de voluntats anticipades
registrades al Registre de Voluntats Anticipades de les Illes
Balears, desglossats per illa de procedència, durant l'any
2009?
Eivissa, 44. Menorca, 68. Mallorca, 441.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EA)
A la Pregunta RGE núm. 9041/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre
declaracions voluntats anticipades 2010. (BOPIB núm. 113, de
6 de setembre de 2013).
Nombre de declaracions de voluntats anticipades
registrades al Registre de Voluntats Anticipades de les Illes
Balears, desglossats per illa de procedència, durant l'any
2010?
Eivissa, 14. Menorca, 70. Mallorca, 655.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
EB)
A la Pregunta RGE núm. 9042/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre
declaracions voluntats anticipades 2011. (BOPIB núm. 113, de
6 de setembre de 2013).
Nombre de declaracions de voluntats anticipades
registrades al Registre de Voluntats Anticipades de les Illes
Balears, desglossats per illa de procedència, durant l'any
2011?
Eivissa, 72. Menorca, 108. Mallorca, 528.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

desglossat per hospitals, des de dia 1 de gener de 2013 a dia
31 d'agost de 2013? Quantes interrupcions voluntàries de
l'embaràs químiques i quirúrgiques s'han realitzat als hospitals
públics de la nostra comunitat autònoma, desglossat per
hospitals, des de dia 1 de gener de 2013 a dia 31 d'agost de
2013?
Hospitals públics
10/01/13 a 31/08/13
Son Espases

EC)
A la Pregunta RGE núm. 9043/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre
declaracions voluntats anticipades 2012. (BOPIB núm. 113, de
6 de setembre de 2013).
Nombre de declaracions de voluntats anticipades
registrades al Registre de Voluntats Anticipades de les Illes
Balears, desglossats per illa de procedència, durant l'any
2012?
Eivissa, 28. Menorca, 54. Mallorca, 519.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
ED)
A les Preguntes RGE núm. 9044/13 i 9045/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
declaracions voluntats anticipades (1 i 2). (BOPIB núm. 113,
de 6 de setembre de 2013).

Totals

Químics

Quirúrgics

26

21

5

Verge de la Salut

263

263

0

Son Llàtzer

249

249

0

H. de Manacor

133

132

1

H. Comarcal d'Inca

119

119

0

93

88

5

251

251

0

18

18

0

H. Gral. Mateu Orfila

Ordre de Publicació
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Can Misses
H. de Formentera

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EF)
A la Pregunta RGE núm. 9262/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a l'hospital Verge
de la Salut. (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut, des de dia 1 de gener
de 2013 al 31 d'agost de 2013?
Hospital Verge de la Salut: 263.
Aquesta informació ja figura en la resposta de les preguntes
9259/13, 9260/13 i 9261/13.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

On i com es pot presentar una declaració de voluntats
anticipades a les nostres illes?
Per escrit i davant del Registre de Voluntats Anticipades.
A Mallorca i a Eivissa a la seu de la conselleria
corresponent. A Menorca, a l'Hospital Mateu Orfila.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EE)
A les Preguntes RGE núm. 9259/13 a 9261/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat als
hospitals públics (I i II) i a interrupcions voluntàries de
l'embaràs químiques que s'han realitzat als hospitals públics.
(BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,

Ordre de Publicació
EG)
A la Pregunta RGE núm. 9263/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a l'hospital Verge de Lluch. (BOPIB
núm. 114, de 13 de setembre de 2013).
Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de
Lluch el mes d'agost de 2013?
Sí.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
EH)
A les Preguntes RGE núm. 9264/13 i 9265/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupció voluntària de l'embaràs a clíniques privades (I-II).
(BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).

No hi ha cap solAlicitud de reintegrament de despeses
autoritzades pel Servei de Salut.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossat per clínica privada, des de dia
1 de gener de 2013 a dia 31 d'agost de 2013? Quantes
interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat a les
clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossat per clínica privada, des de dia 1 de gener de 2013
a dia 31 d'agost de 2013?

Ordre de Publicació
EK)
A la Pregunta RGE núm. 9356/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Decret llei
5/2013 (II). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

01/01/2013 - 31/08/2013

Núm. IVE

Centro Médico Aragón

64

EMECE

72

TOTAL

148

Quin personal tècnic aconsellà la redacció d'un decret llei
5/2013, de 6 de setembre, pel qual s'adopten determinades
mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs
2013-2014, del sistema de tractament integrat de les llengües
als centres docents no universitaris de les Illes Balears?
El decret llei de referència té els informes jurídics següents,
el de l'Advocacia de la CAIB així com els informes tècnics de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EI)
A la Pregunta RGE núm. 9266/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cost econòmic
per a l'IB-Salut per les interrupcions voluntàries de l'embaràs
a clíniques privades (I). (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre
de 2013).
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'IB-Salut
per les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossat per clínica privada, des de dia 1 de gener de 2013
al 31 d'agost de 2013?
- Centro Médico Aragón:
- EMECE:

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

22.010 euros.
28.760 euros.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
EL)
A la Pregunta RGE núm. 9375/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a coneixement
del castellà. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Segons les dades que maneja el Govern, quin percentatge
de població de les Illes Balears no entén, no sap parlar, no sap
llegir o no sap escriure en castellà?
L'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu
(IAQSE) no pot donar resposta a aquesta pregunta ja que al fer
referència al global de la població de les Illes Balears queda fora
de l'àmbit d'actuació d'aquest institut.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
EM)
A la Pregunta RGE núm. 9377/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a coneixement
del castellà 2. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

EJ)
A la Pregunta RGE núm. 9268/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cost econòmic
per a l'IB-Salut per les interrupcions voluntàries de l'embaràs
a clíniques privades (II). (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre
de 2013).
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'IB-Salut
per les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat i tenen solAlicitud de reintegrament de despeses
autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per clínica privada,
des de dia 1 de gener de 2013 al 31 d'agost de 2013?

Segons les dades que maneja el Govern, quin percentatge
de població catalanoparlant de les Illes Balears no entén, no
sap parlar, no sap llegir o no sap escriure en castellà?
L'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu
(IAQSE) no pot donar resposta a aquesta pregunta ja que al fer
referència al global de la població de les Illes Balears queda fora
de l'àmbit d'actuació d'aquest institut.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

BOPIB núm. 132 - 10 de gener de 2014

8095

Ordre de Publicació
EN)
A la Pregunta RGE núm. 9378/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
coneixements català 2. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).

Ordre de Publicació
EQ)
A la Pregunta RGE núm. 9437/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a assistents
al Fòrum Europa de Nova Economia a Madrid (I). (BOPIB
núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

Segons les dades que maneja el Govern, quin percentatge
de població castellanoparlant de les Illes Balears no entén, no
sap parlar, no sap llegir o no sap escriure en català?

Relació de les persones del Govern de les Illes Balears que
van assistir al Fòrum Europa de Nova Economia a Madrid el
passat 22 de juliol de 2013.

L'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu
(IAQSE) no pot donar resposta a aquesta pregunta ja que al fer
referència al global de la població de les Illes Balears queda fora
de l'àmbit d'actuació d'aquest institut.

Les persones del gabinet de la Presidència de les Illes
Balears que assistiren al Fòrum Europa de Nova Economia de
Madrid el passat 22 de juliol de 2013 varen ser el president de
les Illes Balears, el cap de l'oficina de Coordinació del Gabinet
de la Presidència, la cap de premsa de la Secretaria de
Comunicació del Gabinet de la Presidència, dos membres de
seguretat del president, un operador de càmera i un fotògraf.
El vicepresident i conseller de Presidència va ser la persona
que hi va assistir de Vicepresidència i Conselleria de
Presidència.

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

Ordre de Publicació
EO)
A la Pregunta RGE núm. 9387/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a treballadors de
l'IBANAT. Cobertura per invalidesa. (BOPIB núm. 115, de 20
de setembre de 2013).
Quina és la cobertura per invalidesa dels treballadors de
l'IBANAT depenent de cada situació laboral (funcionari de
carrera, interí o contracte temporal.
La cobertura per invalidesa dels treballadors de l'BANAT,
que només compta amb personal laboral, és la que es preveu
legalment.
Palma, 8 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
EP)
A la Pregunta RGE núm. 9397/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a web TIL.
(BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Qui ha realitzat el treball de la web http://til.caib.es, amb
quin procediment ha estat seleccionat i per quin cost?
La web til.caib.es l'ha realitzat un excelAlent equip de treball,
com així es pot apreciar. El cost de la creació de la web
til.caib.es ha estat zero euros.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Palma, 14 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
ER)
A la Pregunta RGE núm. 9438/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a assistents
al Fòrum Europa de Nova Economia a Madrid (II). (BOPIB
núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Relació de despeses corresponents a la visita del president
Bauzá i els seus acompanyants al Fòrum Europa de Nova
Economia a Madrid el passat 22 de juliol de 2013.
Presidència:
Relació de les despeses corresponents a la visita del
president i els seus acompanyants al Fòrum Europa de Nova
Economia a Madrid el passat 22 d juliol de 2013, imputades al
pressupost del Gabinet de Presidència.
Vicepresidència i Conselleria de Presidència:
Relació de les despeses corresponents al vicepresident i
conseller de Presidència.
Tipus de despesa

Import

Desplaçament

2.474,51 euros

Allotjament

Tipus de despesa

609,00 euros

Import

Desplaçament
Allotjament

Palma, 16 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

196.48 euros
87,00 euros

8096

BOPIB núm. 132 - 10 de gener de 2014

Ordre de Publicació
ES)
A la Pregunta RGE núm. 9440/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a contractes
laborals i modalitat. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).
Relació de contractes laborals i la seva modalitat (fixos
discontinus, per obra i servei, etc) realitzats a través de
l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
des de l'1 de setembre de 2011 fins a l'1 de setembre de 2013.
Els contractes laborals i la seva modalitat (fixos discontinus,
per obra i servei, etc) realitzats a través de l'Agència Balear de
l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) des de l'1 de
setembre de 2011 fins a l'1 de setembre de 2013 són els
següents:
Modalitat

Càrrec

Data

Alta direcció

Secretari general

12 desembre 2011

Alta direcció

Director general de
relacions institucionals

11 novembre 2011

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

Ordre de Publicació
ET)
A les Preguntes RGE núm. 9465/13 a 9468/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a IVE
Mateu Orfila 2010-2013. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre
de 2013).
Quantes intervencions d'interrupció voluntària de
l'embaràs es varen dur a terme els anys 2010, 2011, 2012 i
2013 a l'Hospital Mateu Orfila?
- 2010:
- 2011:
- 2012:
- 2013:

39 (de juliol a desembre).
95.
136.
93 (de gener a agost).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EU)
A la Pregunta RGE núm. 9474/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos formació
policia local 2013-2014. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre
de 2013).
Quants de cursos de formació bàsica de policia local
preveu dur a terme l'EBAP durant l'any 2013 i 2014?
A data d'avui encara no tenim aprovat el Pla de formació del
2014, estam treballant en la detecció de necessitats. L'única
planificació que tenim és la del curs bàsic de policia local a
Eivissa que acaba el 31 de maig de 2014.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
EV)
A la Pregunta RGE núm. 9524/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a associació policies
locals de Menorca. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).
Quines gestions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per què es modifiqui l'Ordre INT/2944/2010 que
impedeix l'associació de municipis que sumin més de 40.000
habitats i per tant es puguin associar les policies locals de tots
els municipis de Menorca, tal com es va comprometre el
conseller Simón Gornés?
El mes de juliol es va desplaçar a Madrid una delegació de
la Conselleria d'Administracions Públiques amb la finalitat de
continuar avançant amb la reforma de l'Ordre del Ministeri de
l'Interior INT/2944/2010. El mateix mes es va remetre a la
Secretaria d'Estat del Ministeri de l'Interior informe detallat per
poder ser analitzat pel secretari d'Estat, s'està a l'espera de poder
concretar la propera reunió i avançar en el model d'associació
policial plantejat des d'aquesta conselleria.
Marratxí, 6 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
EX)
A la pregunta RGE núm. 9525/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a professió de la
policia local. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Considera la Conselleria d'Administracions Públiques que
la tasca del policia local, tant si és funcionari com si ocupa
una plaça interina o temporal, és una professió de risc?
És independent del tipus de contracte i en general pot ser
considerada una professió de risc. No obstant això, estarà en
funció de la destinació de cada agent atenint a les seves funcions
i als principis bàsics d'actuació assenyalats en l'article 5 de la
Llei 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat.
Marratxí, 3 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
EY)
A la Pregunta RGE núm. 9527/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a EOI de Ciutadella
(PRESC 1). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Quines són les raons per les quals la conselleria
d'Educació ha rebutjat la petició feta pel consell Escolar de
l'Escola Oficial d'Idiomes de Maó i Ciutadella de crear una
EOI de Ciutadella com a centre autònom?
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Des de la conselleria no hem rebutjat cap proposta de crear
una EOI com a centre autònom, ja que en aquest moment s'està
estudiant la situació.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
EZ)
A la Pregunta RGE núm. 9528/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a EOI de Ciutadella
(PRESC 2). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Quins criteris segueix la Conselleria d'Educació a l'hora de
convertir una extensió en una escola oficial d'idiomes?
En primer lloc, es té en compte l'antiguitat de l'extensió i la
seva previsió de creixement. En segon lloc, s'estudien els
problemes administratius i de coordinació generats per la
dependència d'una EOI, si n'hi ha, i s'estableix la necessitat
d'autonomia. Finalment, es fa un estudi econòmic sobre la
viabilitat del projecte i es decideix favorablement o
desfavorablement en funció de les possibilitats pressupostàries.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
FA)
A la Pregunta RGE núm. 9529/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a EOI de Ciutadella
(PRESC 3). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Quina és la valoració que fa la Conselleria d'Educació de
la proposta presentada el 4 d'octubre de 2012 per l'EOI de
Maó i extensió de Ciutadella sobre l'autonomia d'aquesta
darrera?
A poc a poc l'extensió de Ciutadella ha anat incrementant el
seu nivell d'autonomia. D'aquesta manera, té assignat un codi de
centre, un NIF, una dotació pressupostària pròpia, un programa
de gestió de centres propi, i al procés d'admissió i matrícula
apareix com a centre diferenciat. Al curs 12-13 els alumnes
lliures ja es varen poder matricular per fer les proves de
certificació de nivell (proves lliures) a l'extensió de Ciutadella,
sense haver de desplaçar-se a Maó.
La darrera petició d'autonomia, d'octubre de 2012, l'anterior
s'havia fet el novembre de 2010, va arribar en un moment en el
qual es considerà que s'havia d'actuar amb responsabilitat
pressupostària i que no era el moment adequat per dotar al
centre dels recursos humans necessaris per ser autònom:
personal d'administració per a la secretaria i nomenament d'un
equip directiu per a un centre d'aquestes característiques
(director, cap d'estudis i secretari).
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
FB)
A la Pregunta RGE núm. 9602/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a atención
social y estancias residenciales SA (I). (BOPIB núm. 116, de 27
de setembre de 2013).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a
la Residència de Sant Joan, que gestionà "Atención Social y
Estancias Residenciales SA" a l'any 2005 i quin era el nombre
d'usuaris?
L'any 2005 la Residència de Sant Joan no estava en
funcionament.
Palma, 3 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FC)
A la Pregunta RGE núm. 9603/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Atención
social y estancias residenciales SA (II). (BOPIB núm. 116, de
27 de setembre de 2013).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a
la Residència de Sant Joan, que gestionà "Atención Social y
Estancias Residenciales SA" a l'any 2006 i quin era el nombre
d'usuaris?
L'any 2006 la Residència de Sant Joan no estava en
funcionament.
Palma, 7 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FD)
A la Pregunta RGE núm. 9604/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Atención
social y estancias residenciales SA (III). (BOPIB núm. 116, de
27 de setembre de 2013).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a
la Residència de Sant Joan, que gestionà "Atención Social y
Estancias Residenciales SA" a l'any 2007 i quin era el nombre
d'usuaris?
L'any 2007 la Residència de Sant Joan no estava en
funcionament.
Palma, 7 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
FE)
A la Pregunta RGE núm. 9605/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Atención
Social i Estancias Residencials SA (III). (BOPIB núm. 116, de
27 de setembre de 2013).
Quin és el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a
la Residència de Sant Joan, que gestionà Atención Social y
Estancias Residenciales SA l'any 2008 i quin era el nombre
d'usuaris?
L'any 2008 la Residència de Sant Joan no estava en
funcionament.
Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FF)
A la Pregunta RGE núm. 9606/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Atención
social y estancias residenciales SA (V). (BOPIB núm. 116, de
27 de setembre de 2013).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a
la Residència de Sant Joan, que gestionà "Atención Social y
Estancias Residenciales SA" a l'any 2009 i quin era el nombre
d'usuaris?
L'any 2009 la Residència de Sant Joan no estava en
funcionament.
Palma, 7 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FG)
A la Pregunta RGE núm. 9607/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Atención
social y estancias residenciales SA (XII). (BOPIB núm. 116, de
27 de setembre de 2013).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a
la Residència de Sant Joan, que gestionà "Atención Social y
Estancias Residenciales SA" a l'any 2013 i quin era el nombre
d'usuaris?

Ordre de Publicació
FH)
A les Preguntes RGE núm. 9608/13, 9609/13, 9611/13 a
9613/13, 9617/13 a 9619/13 i 9629/13 a 9655/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relatives
a Atención social y estancias residenciales. SA (VI a VIII, X, XI
i XVI a XVIII), a SAR residencial i asistencial. SA (I a XII) i a
SAR Mallorca, SA (III a XV). (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a
la Residència de Montuïri, que gestionà "Atención Social y
Estancias Residenciales SA" els anys 2005, 2006, 2009, 2010,
2011, 2012 i 2013 i quin era el nombre d'usuaris? Quin era el
nombre de professionals, relacionats per especialitats,
contractats per desenvolupar les seves tasques a la Residència
per a gent gran assistida de Calvià, que gestionà SAR
Residencial i asistencial, SA els anys 2005, 2006, 2010, 2011,
2012 i 2013 i quin era el nombre d'usuaris? Quin era el
nombre de professionals, relacionats per especialitats,
contractats per desenvolupar les seves tasques a la Residència
per a gent gran assistida de Marratxí, que gestionà SAR
Residencial i asistencial, SA els anys 2010, 2011, 2012 i 2013
i quin era el nombre d'usuaris? Quin era el nombre de
professionals, relacionats per especialitats, contractats per
desenvolupar les seves tasques a la Residència per a gent gran
assistida de Capdepera, que gestionà SAR Residencial i
asistencial, SA els anys 2010, 2011, 2012 i 2013 i quin era el
nombre d'usuaris? Quin era el nombre de professionals,
relacionats per especialitats, contractats per desenvolupar les
seves tasques a la Residència de Montuïri, que gestionà
Atención Social y Estancias Residenciales SA l'any 2008 i quin
era el nombre d'usuaris? Quin era el nombre de professionals,
relacionats per especialitats, contractats per desenvolupar les
seves tasques a la Residència per a gent gran assistida de
Calvià, que gestionà SAR Mallorca SA els anys 2007, 2008 i
2009 i quin era el nombre d'usuaris? Quin era el nombre de
professionals, relacionats per especialitats, contractats per
desenvolupar les seves tasques a la Residència per a gent gran
assistida de Marratxí, que gestionà SAR Mallorca SA els anys
2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 i quin era el nombre d'usuaris?
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a
la Residència per a gent gran assistida de Capdepera, que
gestionà SAR Mallorca SA els anys 2005, 2006, 2007, 2008 i
2009 i quin era el nombre d'usuaris?
Aquesta informació es troba en poder d'una altra
administració.
Palma, 2 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

L'any 2013 la Residència de Sant Joan no estava en
funcionament.

Ordre de Publicació
FI)

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

A la Pregunta RGE núm. 9615/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Atención
social y estancias residenciales SA (XIV). (BOPIB núm. 116, de
27 de setembre de 2013).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a
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la Residència de Sant Joan, que gestionà "Atención Social y
Estancias Residenciales SA" a l'any 2011 i quin era el nombre
d'usuaris?
L'any 2011 l'entitat "Atención Social y Estancias
Residenciales SA" no va gestionar la Residència de Sant Joan.
Palma, 7 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FJ)
A la Pregunta RGE núm. 9616/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Atención
social y estancias residenciales SA (XIII). (BOPIB núm. 116,
de 27 de setembre de 2013).
Quin era el nombre de professionals, relacionats per
especialitats, contractats per desenvolupar les seves tasques a
la Residència de Sant Joan, que gestionà "Atención Social y
Estancias Residenciales SA" a l'any 2012 i quin era el nombre
d'usuaris?
L'any 2012 l'entitat "Atención Social y Estancias
Residenciales SA" no va gestionar la Residència de Sant Joan.
Palma, 7 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FK)
A la Pregunta RGE núm. 9620/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Unitat de
Trastorns Conductuals a la Residència de Marratxí (I).
(BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
Quin era, l'any 2007, el nombre de professionals
contractats per desenvolupar les seves tasques a la Unitat de
Trastorns Conductuals a la Residència de Can Carbonell de
Marratxí, especificats per especialitats professionals i quin era
el nombre d'usuaris?
A 31 de desembre de l'any 2007 a la Unitat de Trastorns
Conductuals de la Residència Can Carbonell de Marratxí hi
havia 29 professionals contractats, per especialitats la seva
distribució era la següent:
Categoria

Nombre

Director/Directora

1

Assistent de recepció

1

Recepció

3

Cap de SSGG

1

Neteja i bugaderia

3

Cuina

1

Ajudant de cuina

2

Manteniment

1
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Auxiliar sanitari/sanitària

6

Coordinador/coordinadora DUE

1

DUE

2

Fisioterapeuta

1

Metge/metgessa psiquiatra

1

Metge/metgessa

1

Monitor ocupacional

1

Terapeuta ocupacional

1

Psicòleg/psicòloga

1

Treballador/treballadora social

1

Total

29

S'ha de fer constar que la majoria d'aquests professionals
compartien les seves tasques a la Unitat de Trastorns
Conductuals amb el treball a altres àrees funcionals de la
Residència Can Carbonell.
Quant al nombre d'usuaris de la Unitat de Trastorns
Conductuals a 31 de desembre de 2007 hi havia 15 usuaris.
Palma, 14 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FL)
A la Pregunta RGE núm. 9621/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Unitat de
Trastorns Conductuals a la Residència de Marratxí (II).
(BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
Quin era, l'any 2008, el nombre de professionals
contractats per desenvolupar les seves tasques a la Unitat de
Trastorns Conductuals a la Residència de Can Carbonell de
Marratxí, especificats per especialitats professionals i quin era
el nombre d'usuaris?
A 31 de desembre de l'any 2008 a la Unitat de Trastorns
Conductuals de la Residència Can Carbonell de Marratxí hi
havia 33 professionals contractats, per especialitats la seva
distribució era la següent:
Categoria

Nombre

Director/Directora

1

Assistent de recepció

1

Recepció

3

Cap de SSGG

1

Neteja i bugaderia

4

Cuina

1

Ajudant de cuina

2

Manteniment

1

Auxiliar sanitari/sanitària

9

Coordinador/coordinadora DUE

1

DUE

2
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Fisioterapeuta

1

Monitor ocupacional

1

Metge/metgessa psiquiatra

1

Terapeuta ocupacional

1

Metge/metgessa

1

Psicòleg/psicòloga

1

Monitor ocupacional

1

Treballador/treballadora social

1

Terapeuta ocupacional

1

Total

35

Psicòleg/psicòloga

1

Treballador/treballadora social

1

Total

33

S'ha de fer constar que la majoria d'aquests professionals
compartien les seves tasques a la Unitat de Trastorns
Conductuals amb el treball a altres àrees funcionals de la
Residència Can Carbonell.
Quant al nombre d'usuaris de la Unitat de Trastorns
Conductuals a 31 de desembre de 2008 hi havia 22 usuaris.
Palma, 14 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FM)
A la Pregunta RGE núm. 9622/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Unitat de
Trastorns Conductuals a la Residència de Marratxí (III).
(BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
Quin era, l'any 2009, el nombre de professionals
contractats per desenvolupar les seves tasques a la Unitat de
Trastorns Conductuals a la Residència de Can Carbonell de
Marratxí, especificats per especialitats professionals i quin era
el nombre d'usuaris?
A 31 de desembre de l'any 2009 a la Unitat de Trastorns
Conductuals de la Residència Can Carbonell de Marratxí hi
havia 35 professionals contractats, per especialitats la seva
distribució era la següent:

S'ha de fer constar que la majoria d'aquests professionals
compartien les seves tasques a la Unitat de Trastorns
Conductuals amb el treball a altres àrees funcionals de la
Residència Can Carbonell.
Quant al nombre d'usuaris de la Unitat de Trastorns
Conductuals a 31 de desembre de 2009 hi havia 27 usuaris.
Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FN)
A la Pregunta RGE núm. 9623/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Unitat de
Trastorns Conductuals a la Residència de Marratxí (IV).
(BOPIB núm. 116 de 27 de setembre de 2013).
Quin era, l'any 2010, el nombre de professionals
contractats per desenvolupar les seves tasques a la Unitat de
Trastorns Conductuals a la Residència de Can Carbonell de
Marratxí, especificats per especialitats professionals i quin era
el nombre d'usuaris?
A 31 de desembre de l'any 2010 a la Unitat de Trastorns
Conductuals de la Residència Can Carbonell de Marratxí hi
havia 36 professionals contractats, per especialitats la seva
distribució era la següent:
Categoria

Nombre

Director/Directora

1

Assistent de recepció

1

Categoria

Nombre

Recepció

3

Director/Directora

1

Cap de SSGG

1

Assistent de recepció

1

Neteja i bugaderia

4

Recepció

3

Cuina

1

Cap de SSGG

1

Ajudant de cuina

2

Neteja i bugaderia

4

Manteniment

1

Cuina

1

Auxiliar sanitari/sanitària

12

Ajudant de cuina

2

Coordinador/coordinadora DUE

1

Manteniment

1

DUE

2

Auxiliar sanitari/sanitària

11

Fisioterapeuta

1

Coordinador/coordinadora DUE

1

Metge/metgessa psiquiatra

1

DUE

2

Metge/metgessa

1

Fisioterapeuta

1

Monitor ocupacional

1

Metge/metgessa psiquiatra

1

Terapeuta ocupacional

1

Metge/metgessa

1

Psicòleg/psicòloga

1
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Treballador/treballadora social

1

Total

36

S'ha de fer constar que la majoria d'aquests professionals
compartien les seves tasques a la Unitat de Trastorns
Conductuals amb el treball a altres àrees funcionals de la
Residència Can Carbonell.
Quant al nombre d'usuaris de la Unitat de Trastorns
Conductuals a 31 de desembre de 2010 hi havia 28 usuaris.
Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FO)
A la Pregunta RGE núm. 9624/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Unitat de
Trastorns Conductuals a la Residència de Marratxí (V).
(BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
Quin era, l'any 2011, el nombre de professionals
contractats per desenvolupar les seves tasques a la Unitat de
Trastorns Conductuals a la Residència de Can Carbonell de
Marratxí, especificats per especialitats professionals i quin era
el nombre d'usuaris?
A 31 de desembre de l'any 2011 a la Unitat de Trastorns
Conductuals de la Residència Can Carbonell de Marratxí hi
havia 36 professionals contractats, per especialitats la seva
distribució era la següent:
Categoria

Nombre

Director/Directora

1

Assistent de recepció

1

Recepció

3

Cap de SSGG

1

Neteja i bugaderia

4

Cuina

1

Ajudant de cuina

2

Manteniment

1

Auxiliar sanitari/sanitària

12

Coordinador/coordinadora DUE

1

DUE

2

Fisioterapeuta

1

Metge/metgessa psiquiatra

1

Metge/metgessa

1

Monitor ocupacional

1

Terapeuta ocupacional

1

Psicòleg/psicòloga

1

Treballador/treballadora social

1

Total

36
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S'ha de fer constar que la majoria d'aquests professionals
compartien les seves tasques a la Unitat de Trastorns
Conductuals amb el treball a altres àrees funcionals de la
Residència Can Carbonell.
Quant al nombre d'usuaris de la Unitat de Trastorns
Conductuals a 31 de desembre de 2011 hi havia 30 usuaris.
Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FP)
A la Pregunta RGE núm. 9712/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes que
finalitzaren el curs 2012-13 (II). (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).
Quin nombre d'alumnes de l'ensenyament obligatori varen
finalitzar el curs 2012-2013 a l'illa de Mallorca?
El nombre d'alumnes de l'ensenyament obligatori que varen
finalitzar el curs 2012-2013 a l'illa de Mallorca foren 84.720.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
FQ)
A la Pregunta RGE núm. 9714/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes que
finalitzaren el curs 2012-13 (IV). (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).
Quin nombre d'alumnes de l'ensenyament obligatori varen
finalitzar el curs 2012-2013 a l'illa d'Eivissa?
El nombre d'alumnes de l'ensenyament obligatori que varen
finalitzar el curs 2012-2013 a l'illa d'Eivissa foren 12.106.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
FR)
A la Pregunta RGE núm. 9715/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnes que
finalitzaren el curs 2012-13 (V). (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).
Quin nombre d'alumnes de l'ensenyament obligatori varen
finalitzar el curs 2012-2013 a l'illa de Formentera?
El nombre d'alumnes de l'ensenyament obligatori que varen
finalitzar el curs 2012-2013 a l'illa de Formentera foren 758.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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Ordre de Publicació
FS)
A la Pregunta RGE núm. 9736/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antonio J. Diéguez i Seguí, relativa a import diari
descomptat als docents que varen fer vaga. (BOPIB núm. 116,
de 27 de setembre de 2013).

Ordre de Publicació
FV)
A la Pregunta RGE núm. 9769/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a infants
menors de tres anys en situació de dependència(III). (BOPIB
núm. 116, de 27 de setembre de 2013).

Quin import diari ha estat descomptat als professors que
varen fer vaga el 16 de setembre de 2013?

Quin és el nombre actual d'infants menors de tres anys en
situació de dependència o en risc de desenvolupar-la a l'illa
d'Eivissa?

L'import equival a una mitjana de cent euros.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
FT)
A la Pregunta RGE núm. 9767/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a infants
menors de tres anys en situació de dependència(I). (BOPIB
núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
Quin és el nombre actual d'infants menors de tres anys en
situació de dependència o en risc de desenvolupar-la a l'illa de
Mallorca?
El nombre total de solAlicituds actives de menors de 3 anys
a Mallorca a data d'avui és de 85 infants.
Palma, 4 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FU)
A la Pregunta RGE núm. 9768/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a infants
menors de tres anys en situació de dependència(II). (BOPIB
núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
Quin és el nombre actual d'infants menors de tres anys en
situació de dependència o en risc de desenvolupar-la a l'illa de
Menorca?
El nombre total de solAlicituds actives de menors de 3 anys
a Menorca a data d'avui és de 5 infants.
Palma, 4 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

El nombre total de solAlicituds actives de menors de 3 anys
a Eivissa a data d'avui és de infants.
Palma, 4 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FX)
A la Pregunta RGE núm. 9770/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a infants
menors de tres anys en situació de dependència(IV). (BOPIB
núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
Quin és el nombre actual d'infants menors de tres anys en
situació de dependència o en risc de desenvolupar-la a l'illa de
Formentera?
No tenim cap expedient actiu de dependència d'infants
menors de 3 anys a Formentera.
Palma, 4 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FY)
A la Pregunta RGE núm. 9771/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a
treballadores socials. (BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de
2013).
En relació amb el personal tècnic de l'Oficina dels Drets
del Menor, ens pot indicar per quins motius es va passar de
tenir dues treballadores socials a una des del mes de maig del
2012?
Per motius del servei una treballadora social de l'Oficina
dels Drets del Menor es va incorporar a l'àrea de mediació
familiar.
Aquest canvi va comptar amb la conformitat tan de la
ODDM com de la treballadora social.
Palma, 4 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
FZ)
A la Pregunta RGE núm. 9772/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a drets dels
menors (I). (BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
L'informe de 2012 de l'Oficina de Defensa dels Drets del
Menor assenyala en el seu apartat 4.3 que hi ha hagut un 6%
d'intervencions per manca d'atenció sanitària entesa com les
actuacions que atempten contra els drets dels menors a tenir
accés als serveis mèdics. Quins han estat els motius concrets
que han atemptat contra els drets dels menors a tenir accés als
serveis mèdics i que han ocasionat aquestes intervencions,
segons diu l'informe?
Els motius de les intervencions de l'Oficina del Menor
referides a salut, han estat bàsicament a solAlicituds d'informació
i orientació relacionades amb la prestació sanitària, referides a
menors sense assistència sanitària si els pares no presentaven la
renda negativa.
Des del departament d'orientació d'un IES es demana sobre
l'obligatorietat o no d'informar els pares d'una menor vers la
seva situació d'embaràs a més d'informació variada sobre
procediments. Procediment per obtenir una alta voluntària en un
hospital a una menor.
Palma, 2 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Sanz i Herranz.

Ordre de Publicació
GA)
A la Pregunta RGE núm. 9778/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a
ajuntaments que han solAlicitat conveni amb l'IBAVI. (BOPIB
núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
Quins són els ajuntaments que han solAlicitat conveni amb
el'IBAVI per la gestió social dels VPO, amb detall del nombre
d'habitatges solAlicitats?
Actualment l'IBAVI té formalitzats amb els ajuntaments
d'Es Castell, Maó, Inca, Sa Pobla i Lloseta els oportuns
convenis de colAlaboració en virtut dels quals l'IBAVI ha cedit
a cada una d'aquestes corporacions el número d'habitatges
següents:
- Es Castell:
2 habitatges.
- Maó:
1 habitatge.
- Inca:
2 habitatges.
- Sa Pobla:
1 habitatge.
- Lloseta:
4 habitatges.
A més, l'IBAVI té signat amb l'Ajuntament d'Eivissa un
conveni de colAlaboració mitjançant el qual aquest institut
gestiona el lloguer de 8 habitatges titularitat de l'esmentat
consistori.
Palma, 8 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
GB)
A la Pregunta RGE núm. 9815/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicaments
dispensat mitjançant els servei de farmàcia hospitalària (1).
(BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
Nombre de prescripcions fetes i el seu import econòmic
dels medicaments dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària dels hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears i que estan afectats per la Resolució de 10 de
setembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, per la
qual es procedeix a modificar les condicions de finançament de
medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema
Nacional de Salut mitjançant l'assignació d'aportació de
l'usuari, publicada al BOE del 19 de setembre de 2013, durant
2010 i desglossada per hospital.
El sistema d'informació de l'àmbit hospitalari no
comptabilitza envasos sinó que ofereix les dades a nivell
d'unitats d'administració (per exemple: càpsules, comprimits,
vials, etcètera).
Unitats
Import (euros)
HUSE:
231.384
4.673.503,39
HSLL:
181.909
2.432.651,36
HMAN:
86.712
1.294.380,95
HCIN:
34.988
401.352,44
HMO: 48.924
1.322.542,98
HCM:
68.405
963.087,17
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GC)
A la Pregunta RGE núm. 9816/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicaments
dispensats mitjançant els serveis de farmàcia hospitalària (II).
(BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
Nombre de prescripcions fetes i el seu import econòmic
dels medicaments dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària dels hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears i que estan afectats per la Resolució de 10 de setembre
de 2013, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis
del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es
procedeix a modificar les condicions de finançament de
medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema
Nacional de Salut mitjançant l'assignació d'aportació de
l'usuari, publicada al BOE del 19 de setembre de 2013, durant
2011 i desglossada per hospital.
El sistema d'informació de l'àmbit hospitalari no
comptabilitza envasos, sinó que ofereix les dades segons les
unitats d'administració (per exemple, càpsules, comprimits,
vials, etc).
Any 2011

Unitats

Import (euros)

HUSE

190.520

4.047.899,29

HSLL

127.568

1.864.897,84

HMAN

63.815

1.219.799,15
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HCIN

26.112

291.264,76

HMO

30.807

1.034.478,56

HCM

52.144

828.731,49

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GD)
A la Pregunta RGE núm. 9817/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicaments
dispensat mitjançant els servei de farmàcia hospitalària (3).
(BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
Nombre de prescripcions fetes i el seu import econòmic
dels medicaments dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària dels hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears i que estan afectats per la Resolució de 10 de
setembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, per la
qual es procedeix a modificar les condicions de finançament de
medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema
Nacional de Salut mitjançant l'assignació d'aportació de
l'usuari, publicada al BOE del 19 de setembre de 2013, durant
2012 i desglossada per hospital.
El sistema d'informació de l'àmbit hospitalari no
comptabilitza envasos sinó que ofereix les dades a nivell
d'unitats d'administració (per exemple: càpsules, comprimits,
vials, etcètera).
Unitats
Import (euros)
HUSE:
284.107
6.971.304,06
HSLL:
167.582
2.952.534,04
HMAN:
89.510
2.103.401,30
HCIN:
34.684
653.817,89
HMO:
51.669
1.556.799,84
HCM:
53.074
1.362.827,49
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GE)
A la Pregunta RGE núm. 9818/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicaments
dispensat mitjançant els servei de farmàcia hospitalària (4).
(BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).
Nombre de prescripcions fetes i el seu import econòmic
dels medicaments dispensats mitjançant els serveis de farmàcia
hospitalària dels hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears i que estan afectats per la Resolució de 10 de
setembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, per la
qual es procedeix a modificar les condicions de finançament de
medicaments inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema
Nacional de Salut mitjançant l'assignació d'aportació de
l'usuari, publicada al BOE del 19 de setembre de 2013, durant
gener a 30 de juny de 2013 i desglossada per hospital.
El sistema d'informació de l'àmbit hospitalari no
comptabilitza envasos sinó que ofereix les dades a nivell

d'unitats d'administració (per exemple: càpsules, comprimits,
vials, etcètera).
Unitats
Import (euros)
HUSE:
170.032
3.930.066,97
HSLL:
83.205
1.397.742,60
HMAN:
44.491
1.055.708,33
HCIN:
23.734
485.227,59
HMO: 31.083
1.090.809,33
HCM:
54.551
1.111.634,27
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GF)
A les Preguntes RGE núm. 9913/13 i 9914/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a servei
d'oncologia i de palAliatius de l'hospital Mateu Orfila (2).
(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Per quins motius s'agrupen en una sola unitat el servei
d'oncologia i palAliatius de l'Hospital Mateu Orfila? Quins
beneficis genera la fusió en una sola unitat el servei
d'oncologia i de palAliatius de l'Hospital Mateu Orfila?
La gerència de l'Hospital Mateu Orfila va decidir establir
una coordinació entre el servei de cures palAliatives i el
d'oncologia per tal de millorar el servei dels malalts i dels
familiars, amb les següents característiques: la millora de
l'atenció integral, el vessant humà i la capacitat de donar una
resposta mèdica i científica als pacients.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GG)
A la Pregunta RGE núm. 9915/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Marí i Llufriu, relativa a servei d'oncologia i
de palAliatius de l'Hospital Mateu Orfila (III). (BOPIB núm.
117, de 4 d'octubre de 2013).
Per quin motiu es nomena un cap de serveis de la nova
unitat d'oncologia i palAliatius a un professional de palAliatius
i no d'oncologia de l'Hospital Mateu Orfila?
El nomenament del Sr. Lacueva, prestigiós internista i
responsable de la unitat de cures palAliatives, com a responsable
d'un equip multidisciplinar integrat entre d'altres pels oncòlegs
del servei d'oncologia, millorarà el nivell assistencial i humà de
la població de Menorca que ho precisi.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
GH)
A la Pregunta RGE núm. 9916/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a servei d'oncologia i
de palAliatius de l'hospital Mateu Orfila (4). (BOPIB núm. 117,
de 4 d'octubre de 2013).
No seria més lògic que el cap de serveis de la nova unitat
d'oncologia i palAliatius de l'Hospital Mateu Orfila fos un
professional d'oncologia?
No té perquè ja que el Dr. Lacueva és un prestigiós
internista i s'ha de considerat el més adient per part de la
gerència de l'Hospital Mateu Orfila.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GI)
A les Preguntes RGE núm. 10153/13 i 10155/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i
Fuster, relatives a mesa de turisme (I i III). (BOPIB núm. 118,
d'11 d'octubre de 2013).
Quina és la relació d'acords adoptats a les meses de
turisme de Mallorca, Menorca i Eivissa? Quin és el nivell de
consecució d'acords adoptats a les meses de batles pel
turisme?
La Mesa Municipal de Turisme és un òrgan de coordinació,
debat, consulta i assessorament per facilitar la cooperació entre
el Govern de les Illes i els distints municipis, per tant, no té
funcions resolutòries.
Palma, 11 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
GJ)
A la Pregunta RGE núm. 10154/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a mesa de
turisme (II). (BOPIB núm. 118 de 11 d'octubre de 2013).
Quina és la relació d'assistents a cadascuna de les reunions
duites a terme a la Mesa de Turisme a les diferents illes?
Representants dels ajuntaments, representants dels consells
insulars corresponents i representants del Govern.
Palma, 11 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
GK)
A la Pregunta RGE núm. 10386/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat, relativa a estudi del creixement previst del sector
portuari. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
En quina situació administrativa i tècnica es troba l'estudi
de creixement previst del sector portuari quant a demanda
d'instalAlacions portuàries per un període prolongat al voltant
de vint-i-cinc anys en el pressupost per a l'any 2013 de la
Conselleria de Turisme vinculat al seu programa 514B, Gestió
d'InstalAlacions Portuàries?
S'està finalitzant la redacció del plec de clàusules tècniques
i està previst que abans de final d'any el Consell d'Administració
de Ports de les Illes Balears aprovi l'expedient i es convoqui el
corresponent concurs.
Palma, 11 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
Ordre de Publicació
GL)
A les Preguntes RGE núm. 10624/13, 10627/13, 10633/13,
10635/13 a 10639/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a personal funcionari i
personal laboral adscrit a Vicepresidència del Govern (II), a
personal laboral adscrit a Presidència del Govern (II), a nivell
de coneixement de la llengua catalana (I a IV). (BOPIB núm.
119, d'18 d'octubre de 2013).
Quants llocs de treball de personal funcionari i de personal
laboral adscrit a la Vicepresidència i a la Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears? Quants llocs de treball de personal laboral
adscrit a la Presidència del Govern de les Illes Balears tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears? Quin nivell de coneixement de la
llengua catalana tenen establert com a requisit d'ocupació
cada un dels llocs de treball de personal funcionari i del
personal laboral adscrit a la Presidència del Govern de les
Illes Balears que tenen establert el requisit de coneixements de
la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Aquesta informació està a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, concretament a l'apartat A) Informació sobre la
Comunitat Autònoma (22), subapartat 07, on es publica de
forma completa la relació de llocs de treball (RLT) de
l'administració autonòmica, amb indicació expressa del nivell
de català exigit, en el seu cas, d'acord amb la normativa vigent.
Així mateix, us comunic que en data 17 d'agost de 2012 es
va publicar en el BOIB 119 Ext. l'acord del Consell de Govern,
de 10 d'agost de 2012, d'eliminació l'exigència general d'un
determinat nivell de coneixement de català per ocupar llocs de
la relació de llocs de treball i adaptació dels nivells exigits en
alguns llocs de treball d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
de modificació corresponent de la relació de llocs de treball de
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personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i que amb posterioritat s'han publicat
diferents acords de consells de Govern de dates: 6/10/2012
(BOIB 162, d'1/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190, 19/12/2012),
ACG 22/03/2013 (BOIB 40, 23/03/2013), ACG 31/05/2013
(BOIB 79, 04/06/2013) d'adaptació dels nivells exigits en
alguns llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
GM)
A les Preguntes RGE núm. 10625/13, 10628/13 i 10631/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a personal funcionari i laboral adscrit a
Vicepresidència del Govern (III) i a personal funcionari adscrit
a Presidència. (BOPIB núm. 119, d'18 d'octubre de 2013).
Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari i laboral (amb codi del lloc, denominació i
característiques d'aquests) adscrit a la Vicepresidència i a la
Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears? Quins són exactament els
llocs de treball de personal funcionari (amb codi de lloc,
denominació i característiques d'aquest) adscrit a la
Presidència del Govern de les Illes Balears tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Aquesta informació està a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, concretament a l'apartat A) Informació sobre la
Comunitat Autònoma (22), subapartat 07, on es publica de
forma completa la relació de llocs de treball (RLT) de
l'administració autonòmica, amb indicació expressa del codi del
lloc, denominació i característiques.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
GN)
A la Pregunta RGE núm. 10629/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal
funcionari adscrit a Presidència del Govern (I). (BOPIB núm.
119, d'18 d'octubre de 2013).
Quants llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a la Presidència del Govern de les Illes Balears?
Aquesta informació està a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, concretament a l'apartat A) Informació sobre la
Comunitat Autònoma (22), subapartat 07, on es publica de

forma completa la relació de llocs de treball (RLT) de
l'administració autonòmica.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
GO)
A les Preguntes RGE núm. 10640/13 i 10642/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a nivell de coneixement de la llengua
catalana (V i VII). (BOPIB núm. 119, d'18 d'octubre de 2013).
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal funcionari adscrit a la
Presidència i a la Vicepresidència o la Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears que tenen establert
el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Pel que fa al personal funcionari aquesta informació està a
la vostra disposició als indicadors de transparència publicats a
la pàgina web de la Conselleria d'Administracions Públiques
(www.caib.es) Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, normativa de
funció pública, acords i pactes sindicals: apartat 5. Ordres de
funcions.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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