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BB) A la Pregunta RGE núm. 3854/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al centre
Es Mussol, març 2013. 8133

BC) A la Pregunta RGE núm. 3855/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al centre
Es Pinaret, març 2013. 8133

BD) A la Pregunta RGE núm. 3856/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre
socioeducatiu d'incorporació social, març 2013. 8133

BE) A la Pregunta RGE núm. 3918/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció per als
perceptors de la targeta bàsica. 8133

BF) A la Pregunta RGE núm. 4500/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a identificació 93 titulars-
propietaris de farmàcia codificats (PM). 8133

BG) A la Pregunta RGE núm. 5659/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a persones a les quals s'ha
retirat la targeta sanitària a Menorca. 8133

BH) A les Preguntes RGE núm. 6541/13, 6542/13, 7980/13,  8023/13, 8519/13, 8556/13 i 10160/13 a 10162/13, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a nom i llinatges corresponents a DNI donats com a resposta(2 i 3), a consells
d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (I i II), a comissions de serveis d'SFM, a treballadors readmesos
a SFM i a subvencions a cooperatives societats agràries (I a III). 8134

BI) A les Preguntes RGE núm. 6822/13 i 6823/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a infants
atesos als SEDIAP concertats (1 i 2). 8134

BJ) A la Pregunta RGE núm. 7434/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a beques (I).
8134

BK) A la Pregunta RGE núm. 7435/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a beques (II).
8134

BL) A la Pregunta RGE núm. 7436/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a beques (III).
8135

BM) A les Preguntes RGE núm. 7774/13, 7792/13,  7801/13, 7810/13, 7819/13, 7828/13, 7783/13, 7837/13, 7855/13, 7849/13,
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línies que cobreixen els municipis de Llucmajor, Ses Salines, Manacor, Santanyí, Felanitx, Son Servera, Sant Llorenç, Capdepera, Muro,
Artà, Santa Margalida, Alcúdia, Pollença i Sóller. 8136
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BU) A les Preguntes RGE núm. 8520/13 a 8522/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a complements
extraordinaris o sobresous a SFM (I a III). 8136

BV) A la Pregunta RGE núm. 8523/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a noves contractacions a
SFM. 8136

BX) A les Preguntes RGE núm. 8524/13, 8542/13 i 8549/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
usuaris d'SFM el gener (I, IV i V). 8136

BY) A les Preguntes RGE núm. 8525/13, 8538/13, 8543/13 i 8550/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a usuaris d'SFM el febrer (I, III, IV i V. 8137

BZ) A les Preguntes RGE núm. 8526/13 i 8544/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a usuaris d'SFM
el març (I i IV). 8137

CA) A les Preguntes RGE núm. 8527/13, 8534/13 i 8545/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
usuaris d'SFM l'abril (I, II i IV). 8137

CB) A les Preguntes RGE núm. 8528/13, 8535/13, 8546/13 i 8551/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a usuaris d'SFM el maig (I, III, IV i V). 8137

CC) A la Pregunta RGE núm. 8530/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris d'SFM el juliol (I).
8137

CD) A les Preguntes RGE núm. 8531 i 8537/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a usuaris d'SFM
el gener (I) i (III). 8137

CE) A la Pregunta RGE núm. 8532/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris d'SFM el febrer
(II). 8138

CF) A la Pregunta RGE núm. 8533/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris d'SFM el març (II).
8138

CG) A la Pregunta RGE núm. 8541/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris d'SFM el juliol
(III). 8138

CH) A les Preguntes RGE núm. 8548/13 i 8553/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a usuaris d'SFM
el juliol (IV i V). 8138

CI) A la Pregunta RGE núm. 8552/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris d'SFM el juny (V).
8138

CJ) A la Pregunta RGE núm. 8554/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a hores extres a SFM.
8138

CK) A la Pregunta RGE núm. 8594/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a policies de reforç estiu 2013.
8139

CL) A la Pregunta RGE núm. 8657/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa de
detecció precoç de càncer de mama, juliol 2013. 8139

CM) A la Pregunta RGE núm. 8658/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa d'atenció
dental infantil i juvenil, juliol 2013. 8139

CN) A la Pregunta RGE núm. 8659/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques juliol de 2013. 8139

CO) A la Pregunta RGE núm. 8660/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques juliol de 2013 (II). 8139

CP) A la Pregunta RGE núm. 8676/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a efectes dels retalls
a la sanitat pública. 8139
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CQ) A les Preguntes RGE núm. 8801/13 i 8802/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a contractes
curriculars fets a l'Hospital Psiquiàtric durant el 2012 i a l'Hospital Joan March. 8140

CR) A les Preguntes RGE núm. 8808/13 a 8811/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a Comissió
"Tot(s) per la Serra" (I, II, III i IV). 8140

CS) A la Pregunta RGE núm. 8822/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a plaques solars a
Son Espases. 8141

CT) A la Pregunta RGE núm. 8823/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a plaques solars
pendents de posada en funcionament a Son Espases. 8141

CU) A les Preguntes RGE núm. 8833/13 a 8840/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
prescripcions de medicaments antiretrovirals pel tractament per la infecció VIH/Sida el 2010, el 2011, el 2012 i el 2013 i a cost econòmic.

8141

CV) A la Pregunta RGE núm. 8891/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a compensacions
renovables/hospitals públics. 8141

CX) A la Pregunta RGE núm. 8892/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cost de reactiva
no compensada als hospitals públics. 8142

CY) A la Pregunta RGE núm. 8893/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a reactiva no compensada
hospitals públics (II). 8142

CZ) A la Pregunta RGE núm. 9033/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a servei de radioteràpia nou
Hospital Can Misses d'Eivissa (II). 8142

DA) A la Pregunta RGE núm. 9034/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a servei de radioteràpia nou
Hospital Can Misses d'Eivissa (III). 8142

DB) A la Pregunta RGE núm. 9046/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a expedients disciplinaris
al professorat o al personal no docent oberts a les Illes Balears des de juliol 2011. 8142

DC) A la Pregunta RGE núm. 9091/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a indemnitzacions
membres del consell de direcció de Servei de Salut. 8143

DD) A la Pregunta RGE núm. 9092/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a vocals del Consell
de Direcció del Servei de Salut. 8143

DE) A la Pregunta RGE núm. 9093/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a vistiplau al sistema
d'humectació dels climatitzadors de Son Espases. 8143

DF) A la Pregunta RGE núm. 9094/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sobrecost energètic
Son Espases, penalitzacions. 8143

DG) A la Pregunta RGE núm. 9095/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a control despesa
energètica Son Espases. 8143

DH) A la Pregunta RGE núm. 9096/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa energètica
als comerços de Son Espases, control. 8143

DI) A la Pregunta RGE núm. 9097/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa energètica
dels comerços de Son Espases, costos. 8144

DJ) A la Pregunta RGE núm. 9347/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Decret Llei 5/2013 (I).
8144

DK) A la Pregunta RGE núm. 9348/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Decret Llei 5/2013
(II). 8144

DL) A la Pregunta RGE núm. 9357/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rates a l'Hospital Mateu Orfila.
8144
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DM) A la Pregunta RGE núm. 9358/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rates a l'Hospital Mateu
Orfila, 2. 8144

DN) A la Pregunta RGE núm. 9359/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rates a l'Hospital Mateu Orfila
(III). 8144

DO) A la Pregunta RGE núm. 9360/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rates a l'Hospital Mateu Orfila
(IV). 8145

DP) A la Pregunta RGE núm. 9361/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rates a l'Hospital Mateu Orfila
(V). 8145

DQ) A la Pregunta RGE núm. 9362/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rates a l'Hospital Mateu Orfila
(VI). 8145

DR) A la Pregunta RGE núm. 9442/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Sansó i Fuster, relativa a contractes per obres,
reformes i manteniment. 8145

DS) A la Pregunta RGE núm. 9443/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a empreses o
particulars contractats. 8145

DT) A la Pregunta RGE núm. 9472/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos formació policial 2013.
8145

DU) A la Pregunta RGE núm. 9475/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cost curs formació policial.
8145

DV) A la Pregunta RGE núm. 9531/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments malalts 2013.
8146

DX) A la Pregunta RGE núm. 9532/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments de malalts
2013, 2. 8146

DY) A la Pregunta RGE núm. 9533/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments malalts 2013
(III). 8146

DZ) A la Pregunta RGE núm. 9534/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments malalts 2013
(IV). 8146

EA) A la Pregunta RGE núm. 9535/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments malalts 2013
(V). 8147

EB) A la Pregunta RGE núm. 9625/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a unitat de trastorns
conductals a la residència de Marratxí (VI). 8147

EC) A les Preguntes RGE núm. 9693/13 a 9698/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
colAlaboradores en pràctiques formatives (I a VI). 8147

ED) A la Pregunta RGE núm. 9699/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses colAlaboradores
en FP dual (I). 8147

EE) A la Pregunta RGE núm. 9700/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses colAlaboradores
en FP dual (II). 8148

EF) A la Pregunta RGE núm. 9701/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses colAlaboradores
en FP dual (III). 8148

EG) A la Pregunta RGE núm. 9702/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses colAlaboradores
en FP dual (I). 8148

EH) A la Pregunta RGE núm. 9703/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a oferta en FP dual (II).
8148
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EI) A la Pregunta RGE núm. 9704/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a oferta en FP dual (III).
8148

EJ) A la Pregunta RGE núm. 9777/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a registre públic de
demandants d'HPO. 8148

EK) A la Pregunta RGE núm. 9920/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a concessió d'aigües
subterrànies. 8148

EL) A la Pregunta RGE núm. 9962/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promoció del tractament
integrat de llengües (I). 8149

EM) A la Pregunta RGE núm. 9963/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promoció del tractament
integrat de llengües (II). 8149

EN) A la Pregunta RGE núm. 9964/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promoció del tractament
integrat de llengües (III). 8149

EO) A la Pregunta RGE núm. 9977/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dependència, agost
2013. 8149

EP) A la Pregunta RGE núm. 9996/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques, agost 2013. 8149

EQ) A la Pregunta RGE núm. 9998/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques, agost 2013, II. 8150

ER) A la Pregunta RGE núm. 10000/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a indemnització Sr.
Fernando Navarro. 8150

ES) A la Pregunta RGE núm. 10009/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a professors d'atenció
a la diversitat (II). 8150

ET) A les Preguntes RGE núm. 10010/13 i 10011/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives a
comissió tècnica del TIL (I i II). 8150

EU) A la Pregunta RGE núm. 10012/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a formació
professional dual (I). 8150

EV) A la Pregunta RGE núm. 10013/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a formació
professional dual (II). 8150

EX) A la Pregunta RGE núm. 10014/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a formació
professional dual (III). 8151

EY) A la Pregunta RGE núm. 10055/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a professorat en vaga.
8151

EZ) A les Preguntes RGE núm. 10074/13, 10075/13 i 10086/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives
a augmentar les freqüències (I, II i III). 8151

FA) A la Pregunta RGE núm. 10087/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost de enviar un
helicòpter. 8151

FB) A la Pregunta RGE núm. 10370/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a sistemes de qualitat
mediambiental en el sector hoteler. 8151

FC) A les Preguntes RGE núm. 10371/13 i 10372/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a formació
dels inspectors de turisme en matèria de qualitat i a formació dels inspectors de turisme en matèria de gestió mediambiental. 8152

FD) A la Pregunta RGE núm. 10421/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a desclassificació com
a ports d'interès general (I). 8152



BOPIB núm. 133 -  17 de gener de 2014 8117

FE) A la Pregunta RGE núm. 10422/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a desclassificació com a
ports d'interès general (II). 8152

FF) A la Pregunta RGE núm. 10432/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a ajudes a joves creadors.
8152

FG) A la Pregunta RGE núm. 10433/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a ajudes a joves escriptors.
8152

FH) A les Preguntes RGE núm. 10728/13 i 10735/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives
a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports i a llocs de treball de personal funcionari adscrits a
la Conselleria de Turisme i Esports. 8153

FI) A la Pregunta RGE núm. 10739/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixements
de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 8153

FJ) A les Preguntes RGE núm. 10742/13 i 10798/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a
quants de llocs de treball de personal laboral que estan adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears, i a quants de llocs de treball de personal funcionari que estan adscrits a
la Conselleria de Turisme i Esports tenen establert el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.

8153

FK) A la Pregunta RGE núm. 10746/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixements
de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I).

8154

FL) A les Preguntes RGE núm. 10749/13 i 10756/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports (I), i a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports (I). 8154

FM) A la Pregunta RGE núm. 10760/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell  de
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

8154

FN) A les Preguntes RGE núm. 10763/13 i 10791/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives
a nivell  de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports,
i a nivell  de coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports.

8154

FO) A la Pregunta RGE núm. 10767/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions dels
llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 8155

FP) A la Pregunta RGE núm. 10770/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions dels
llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports. 8155

FQ) A la Pregunta RGE núm. 10774/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions dels
llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 8155

FR) A la Pregunta RGE núm. 10777/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions dels
llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports. 8155

FS) A la Pregunta RGE núm. 10784/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal funcionari a la Conselleria de Turisme i Esports. 8156

FT) A la Pregunta RGE núm. 10788/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
coneixement de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

8156

FU) A la Pregunta RGE núm. 10795/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixements
de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 8156
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FV) A la Pregunta RGE núm. 10805/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal laboral a la Conselleria de Turisme i Esports. 8157

FX) A la Pregunta RGE núm. 10810/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixement
del català a llocs de treball de personal funcionari adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. 8157

FY) A la Pregunta RGE núm. 10812/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixement
del català a llocs de treball de personal laboral adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Turisme i Esports. 8157

FZ) A la Pregunta RGE núm. 10819/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de català
del personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Turisme i Esports. 8158

GA) A la Pregunta RGE núm. 10826/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de català
del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Turisme i Esports. 8158

GB) A la Pregunta RGE núm. 10833/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions del
personal funcionari amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Turisme i Esports. 8159

GC) A la Pregunta RGE núm. 10840/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions del
personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Turisme i Esports. 8159

GD) A la Pregunta RGE núm. 10847/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal funcionari adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i Esports.

8159

GE) A la Pregunta RGE núm. 10854/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal laboral adscrits a les entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i Esports.

8160

GF) A la Pregunta RGE núm. 10861/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixement
de català a llocs de treball de personal funcionari adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Turisme i Esports. 8160

GG) A la Pregunta RGE núm. 10909/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a desqualificació de
l'aeròdrom de Son Bonet com a aeroport d'interès general. 8160

GH) A la Pregunta RGE núm. 10911/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a correspondència rebuda
i enviada. 8161

GI) A les Preguntes RGE núm. 11073/13 i 11074/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relatives a
informació als turistes els diumenges i els dies festius (I i II). 8161

GJ) A les Preguntes RGE núm. 11172/13 a 11174/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a cost
econòmic de les urgències ateses a Son Llàtzer (I a III). 8161

GK) A la Pregunta RGE núm. 11258/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a neteja de torrents.
8161

GL) A les Preguntes RGE núm. 11384/13, 11630/13, 11801/13, 11972/13, 11545/13, 11716/13, 11887/13 i 12057/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL amb HU Son Espases el 2010, el 2011,
el 2012 i el 2013; factures d'Star Clinic Care Group SL amb HU Son Espases el 2010, el 2011, el 2012, i el 2013. 8162

GM) A les preguntes RGE núm. 11387/13, 11633/13, 11804/13, 11975/13, 11548/13, 11719/13, 11890 i 12060/13, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a  factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb H de Manacor 2010, 2011, 2012 i
2013; a factures d'STAR CLINIC CARE GROUP, SL amb H de Manacor 2010, 2011, 2012 i 2013. 8163

GN) A les Preguntes RGE núm. 11397/13, 11609/13, 11780/13 i 11951/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL amb Fundació Balears a  l'Exterior 2010, 2011, 2012 i 2013. 8163
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GO) A les Preguntes RGE núm. 11398/13, 11525/13, 11610/13, 11696/13, 11781/13, 11867/13, 11952/13 i 12037/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL amb Fundació Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears el 2010, 2011, 2012 i 2013; i factures d'Star Clinic Care Group SL amb Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears el 2010, 2011, 2012 i 2013. 8163

GP) A les Preguntes RGE núm. 11399/13, 11526/13, 11611/13, 11697/13, 11782/13, 11868/13, 11953/13 i 12038/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL amb Fundació Caubet Cimera Illes
Balears Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada el 2010, 2011, 2012 i 2013; i a factures d'Star Clinic Care Group SL
amb Fundació Caubet Cimera Illes Balears Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada el 2010, 2011, 2012 i 2013.

8163

GQ) A les Preguntes RGE núm. 11401/13, 11613/13, 11784/13 i 11955/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL amb Fundació d'atenció i suport a la dependència i promoció de l'autonomia
personal de les Illes Balears durant el 2010, el 2011, el 2012 i el 2013. 8163

GR) A les Preguntes RGE núm. 11404/13, 11405/13, 11411/13, 11490/13, 11499/13, 11501/13, 11504/13, 11516/13, 11616/13,
11617/13, 11623/13, 11661/13, 11670/13, 11672/13, 11675/13, 11687/13, 11787/13, 11788/13, 11794/13, 11832/13, 11841/13, 11843/13,
11846/13, 11858/13, 11931/13, 11958/13, 11959/13, 11965/13, 12002/13, 12011/13, 12013/13, 12016/13, 12028/13, 12044/13, 12049/13
i 12050/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a  factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Fundació
del Museu i Centre Cultural de Formentera, amb Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani i amb Fundació per al
Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears 2010, 2011, 2012 i 2013; a factures de STAR CLINIC CARE GROUP, SL amb
Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) el 2010, 2011, 2012 i 2013; a factures de STAR CLINIC CARE GROUP,
SL amb IBISEC el 2010, 2011, 2012 i 2013; a  factures de STAR CLINIC CARE GROUP, SL amb Institut Balear de la Joventut el 2010,
 2011, 2012 i 2013; a factures de STAR CLINIC CARE GROUP, SL amb Institut d'Estudis Baleàrics el 2010, 2011, 2012 i 2013; a
factures de STAR CLINIC CARE GROUP, SL amb Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el 2010, 2011, 2012 i 2013; a factures
de Distribuciones Pal 2002, SL amb Institut d'Estudis Baleàrics el 2013; a factures d'STAR CLINIC CARE GROUP, SL amb Fundació
Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani el 2013; a factures d'STAR CLINIC CARE GROUP , SL amb Fundació Menorquina
de l'Òpera el 2013; i a factures d'STAR CLINIC CARE GROUP SL amb Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes
Balears el 2013. 8164

GS) A la Pregunta RGE núm. 11407/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002 SL amb Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel el 2010. 8164

GT) A les Preguntes RGE núm. 11409/13, 11536/13, 11621/13, 11707/13, 11792/13, 11878/13, 11963/13 i 12048/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL amb Fundació Mateu Orfila
d'investigació en salut de les Illes Balears el 2010, 2011, 2012 i 2013; i a factures d'Star Clinic Care Group SL amb Fundació Mateu
Orfila d'investigació en salut de les Illes Balears el 2010, 2011, 2012 i 2013. 8164

GU) A les Preguntes RGE núm. 11412/13, 11413/13, 11421/13, 11436/13, 11449/13, 11451/13, 11482/13, 11497/13, 11510/13,
11512/13, 11539/13, 11540/13, 11567/13, 11582/13, 11595/13, 11597/13, 11624/13, 11625/13, 11653/13, 11668/13, 11681/13, 11683/13,
11710/13, 11711/13, 11738/13, 11753/13, 11766/13, 11768/13, 11795/13, 11796/13/13, 11824/13, 11839/13, 11852/13, 11854/13,
11881/13, 11882/13, 11909/13, 11924/13, 11937/13, 11939/13, 11966/13/13, 11967/13, 11994/13, 12009/13, 12022/13, 12024/13,
12051/13 i 12052/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives totes elles a factures de Distribuciones Pal
2002 SL i d'Star Clinic Care Group SL amb diferents societats adscrites a la Conselleria de Turisme i Esports durant els anys 2010, 2011,
2012 i 2013. 8165

GV) A la Pregunta RGE núm. 11439/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002 SL amb l'Institut Balear de la Dona el 2010. 8165

GX) A les Preguntes RGE núm. 11448/13, 11594/13, 11765/13 i 11936/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL amb Multimèdia de les Illes Balears SA els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

8165

GY) A les preguntes RGE núm. 11456/13, 11517/13, 11602/13, 11688/13, 11773/13, 11859/13, 11944/13 i  12029/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a  factures de  Distribuciones Pal 2002, SL amb Servei de Salut de les Illes
Balears el 2010, 2011, 2012 i 2013; i a factures de STAR CLINIC CARE GROUP, SL amb Servei de Salut de les Illes Balears el 2010,
2011, 2012 i 2013. 8165

GZ) A les Preguntes RGE núm. 11523/13, 11694/13, 11865/13 i 12035/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures d'Star Clinic Care Group SL amb Fundació Balear de la Memòria Democràtica els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.8166
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HA) A les Preguntes RGE núm. 11524/13, 11695/13, 11866/13 i 12036/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group SL amb Fundació Balears a l'Exterior els anys 2010, 2011, 2012 i 2013. 8165

HB) A la Pregunta RGE núm. 11608/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Fundació Balear de la Memòria Democràtica el 2011. 8165

HC) A les Preguntes RGE núm. 11619/13 i 11705/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
de Distribuciones Pal 2002, SL amb Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel el 2011 i factures d'STAR CLINIC CARE GROUP amb
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel el 2011. 8166

HD) A la Pregunta RGE núm. 11751/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) el 2012. 8166

HE) A les Preguntes RGE núm. 11790/13 i 11876/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
de Distribuciones Pal 2002, SL amb Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel el 2012 i factures d'STAR CLINIC CARE GROUP amb
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel el 2012. 8167

HF) A la Pregunta RGE núm. 11837/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'STAR
CLINIC CARE GROUP, SL amb Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) el 2012. 8167

HG) A la Pregunta RGE núm. 11922/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) el 2013. 8167

HH) A la Pregunta RGE núm. 12007/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'STAR
CLINIC CARE GROUP, SL amb Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) el 2013. 8167

HI) A la Pregunta RGE núm. 12079/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a espais lliures de l'estació
intermodal. 8167

HJ) A les Preguntes RGE núm. 12143/13, 12280/13, 12355/13, 12430/13, 12506/13, 12581/13, 12656/13 i 12774/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care Group SL a Fundació Caubet
Cimera Illes Balears Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada el 2010, 2011, 2012 i 2013; i a factures lliurades per
l'empresa Distribuciones Pal 2002 SL a Fundació Caubet Cimera Illes Balears Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada
2010, 2011, 2012 i 2013. 8168

HK) A les Preguntes RGE núm. 12146/13, 12283/13, 12358/13, 12433/13, 12509/13, 12584/13, 12659/13 i 12777/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care Group SL a Fundació
d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull 2010, 2011, 2012 i 2013; i a factures lliurades per l'empresa Distribuciones Pal
2002 SL a Fundació d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull 2010, 2011, 2012 i 2013. 8168

HL) A la Pregunta RGE núm. 12790/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a xifra d'estalvi de despesa
farmacèutica (IV). 8168

HM) A la Pregunta RGE núm. 12826/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Policlínica Nuestra
Sra. del Rosario SA (XX). 8168

HN) A les Preguntes RGE núm. 12937/13 a 12941/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
subvencions en matèria d'immigració (I i II), i a resolució de 31 de maig del 2013 en matèria d'immigració (I a III). 8168

HO) A la Pregunta RGE núm. 13039/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a habitatges de vacances.
8169
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4626/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut Balear de la Dona. (BOPIB núm.
51, de 15 de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Institut Balear de la Dona des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

No existeix cap despesa protocolAlària superior a 500 i de
l'Institut Balear de la Dona des del principi de legislatura fins al
dia de recepció d'aquesta iniciativa parlamentària.

Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 6181/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència, juny. (BOPIB núm. 58, de 25 de juliol de 2012).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de juny de 2012?

2.672.925,41 i.

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de juny de 2012?

6.884 beneficiaris.

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de juny
de 2012?

85 beneficiaris.

De la quantia total de la nòmina de juny de 2012 de  l'ajuda
econòmica familiar de dependència, quina part correspon a
endarreriments? 

362.395,47 i.

Quin dia del  mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de juny de 2012? 

El darrer dia del  mes

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència el mes de juny de 2012?

175 persones.

Palma, 17 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 6184/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors,
juny. (BOPIB núm. 58, de 25 de juliol de 2012).

Quants de menors han estats ingressats en el mes de juny
i amb quina mesura judicial en els centres Es Fusteret, Es
Mussol, Es Pinaret i al centre socioeducatiu d'incorporació
social? Detall per setmana.

Menors ingressats als centres gestionats per la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel durant el mes de juny de 2012
detallat per setmanes i amb la mesura corresponent.

Es Pinaret
De l'1 al 3: internament en règim semiobert, 0; en règim

obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.

Del 4 al 10: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 1; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 1.

De l'11 al 17: internament en règim semiobert, 1; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.

Del 18 al 24: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.

Del 25 al 30: internament en règim semiobert, 3; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.

Total: internament en règim semiobert, 4; en règim obert, 0;
en règim tancat, 1; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 1.

Es Fusteret
De l'1 al 3: internament en règim semiobert, 0; en règim

obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.

Del 4 al 10: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.

De l'11 al 17: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.

Del 18 al 24: internament en règim semiobert, 1; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 1;
permanència de cap de setmana en centre, 1.

Del 25 al 30: internament en règim semiobert, 2; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 1;
permanència de cap de setmana en centre, 0.

Total: internament en règim semiobert, 3; en règim obert, 0;
en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 1;
permanència de cap de setmana en centre, 1.

Es Mussol
De l'1 al 3: internament en règim semiobert, 0; en règim

obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.

Del 4 al 10: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.

De l'11 al 17: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.
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Del 18 al 24: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.

Del 25 al 30: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.

Total: internament en règim semiobert, 0; en règim obert, 0;
en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0.

Centre d'incorporació social CIS
De l'1 al 3: internament en règim semiobert, 0; en règim

obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; convivència amb
grup educatiu, 0.

Del 4 al 10: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; convivència amb
grup educatiu, 1.

De l'11 al 17: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; convivència amb
grup educatiu, 0.

Del 18 al 24: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; convivència amb
grup educatiu, 0.

Del 25 al 30: internament en règim semiobert, 0; en règim
obert, 0; en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; convivència amb
grup educatiu, 0.

Total: internament en règim semiobert, 0; en règim obert, 0;
en règim tancat, 0; terapèutic en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; convivència amb
grup educatiu, 1.

Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 6338/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència, juliol. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de juliol de 2012?

2.657.194,66 i.

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de juliol de 2012?

6.813 beneficiaris.

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de juliol
de 2012? 

95 beneficiaris.

De la quantia total de la nòmina de juliol de 2012 de
l'ajuda econòmica familiar de dependència, quina part
correspon a endarreriments? 

370.833,27 i.

Quin dia del  mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de juliol de 2012? 

 El darrer dia del  mes.

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència el mes de juliol de 2012?

101 persones.

Palma, 17 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 6616/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència, agost 2012. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de agost de 2012?

2.646.280 i.

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de agost de 2012?

6.806 beneficiaris.

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de agost
de 2012? 

143 beneficiaris.

De la quantia total de la nòmina de agost de 2012 de
l'ajuda econòmica familiar de dependència, quina part
correspon a endarreriments? 

704.583,31 i.

Quin dia del  mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de agost de 2012? 

El darrer dia del  mes.

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència el mes de agost de 2012?

121 persones.

Palma, 17 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 7640/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència, setembre 2012. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre
de 2012).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de setembre de
2012? 

2.613.683,63 i.
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Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de setembre de
2012? 

6.729 beneficiaris.

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de
setembre de 2012? 

143 beneficiaris.

De la quantia total de la nòmina de setembre de 2012 de
l'ajuda econòmica familiar de dependència, quina part
correspon a endarreriments? 

698.842,45 i.

Quin dia del  mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de setembre de 2012? 

El darrer dia del  mes.

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència el mes de setembre de
2012?

125 persones.

Palma, 14 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7644/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors
ingressats, setembre 2012. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

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

Del 3 al 9: internament en règim semiobert, 1; permanència
de cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0.

Del 10 al 16: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0.

Del 17 al 23: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0.

Del 24 al 30: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0.

Total: internament en règim semiobert, 1; permanència de
cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 7645/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada a
Es Mussol, setembre 2012. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

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

Del 3 al 9: internament en règim semiobert, 0; permanència
de cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0;
internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Del 10 al 16: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0; internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Del 17 al 23: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0; internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Del 24 al 30: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0; internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Total: internament en règim semiobert, 0; permanència de
cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0;
internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 7646/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Es
Pinaret, setembre 2012. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

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

Del 3 al 9: internament en règim semiobert, 1; permanència
de cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0;
internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Del 10 al 16: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0; internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Del 17 al 23: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0; internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Del 24 al 30: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0; internament terapèutic en règim semiobert, 1.

Total: internament en règim semiobert, 1; permanència de
cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0;
internament terapèutic en règim semiobert, 1.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7647/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Centre
socioeducatiu d'incorporació social, setembre 2012. (BOPIB
núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants de menors han estat ingressats en el mes de
setembre i amb quina mesura judicial en el centre
socioeducatiu d'incorporació social? Detall per setmana.

Del 3 al 9: internament en règim semiobert, 0; permanència
de cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0;
internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Del 10 al 16: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0; internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Del 17 al 23: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0; internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Del 24 al 30: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0; internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Total: internament en règim semiobert, 0; permanència de
cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0;
internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 7648/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada a
Es Fusteret, setembre 2012. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre
de 2012).

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

L'estada més alta dels menors/joves al centre socioeducatiu
Es Fusteret durant el mes de setembre de 2012 ha estat de 15
menors/joves.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 7649/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada a
Es Mussol, setembre 2012. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

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

L'estada més alta dels menors/joves al centre socioeducatiu
Es Mussol durant el mes de setembre de 2012 ha estat de 8
menors/joves.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 7650/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada a
Es Pinaret, setembre 2012. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre
de 2012).

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

L'estada més alta dels menors/joves al centre socioeducatiu
Es Pinaret durant el mes de setembre de 2012 ha estat de 52
menors/joves.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 7651/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
centre socioeducatiu d'incorporació social setembre 2012.
(BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre
socioeducatiu d'incorporació social durant el mes de
setembre?

L'estada més alta dels menors/joves al centre d'incorporació
social CIS durant el mes de setembre de 2012 ha estat de 8
menors/joves.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7738/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a nous
programes. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quins són els nous programes que la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social ha posat en marxa en relació amb
menors i família?

Conveni amb Projecte Jove per internaments en règim obert
i semiobert de deshabituació de drogues.

Programa d'abordatge terapèutic en tractament del delicte.
S'han dut a terme videofòrums, tractant diferents aspectes de

les conductes abusives.
Tallers sobre drogues i sexualitat en colAlaboració amb

l'Ajuntament de Palma.
Conveni "Damunt rodes" en colAlaboració amb l'Ajuntament

de Palma.
Conveni amb Projecte Jove per a grups d'autoajuda de pares.
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Convenis amb noves entitats colAlaboradores en l'execució
de la mesura judicial de prestacions en benefici de la comunitat:
consorci per a la protecció i l'acollida de les persones
disminuïdes psíquiques profundes de Balears (APROP),
AMADIBA, Ajuntament de Son Servera, Associació-
Congregació Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül
(Projecte Naüm) i la Penya Esportiva s'Arenal.

Conveni amb l'Ajuntament de Palma per dur a terme
diferents tallers d'educació viària per donar contingut a les
mesures judicials imposades a menors i joves en el marc de la
Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, de responsabilitat penal
dels menors.

Conveni amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per al
desenvolupament del Programa ALTER.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7742/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a Pla
d'equilibri econòmic (I). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

En relació amb les retencions de crèdit del Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears, ens pot desglossar per capítols
i destinacions les quantitats corresponents a la secció 18, de
benestar social?

Exercici 2012. Secció 18. 

Capítol 2

Centre gestor Aplicació
pressupostària

Programa Import
euros

18301 G/313C01/
20200/00

Mesures
judicials i
prevenció 42,00 

18301 G/313D01/
21000/00

Protecció i acció
social 6,00 

18301 G/313F01/
21200/00

Protecció i
defensa del
menor 47.000,00

18301 G/313I01/
22706/00

Ordenació social
11.000,00

Total Cap.2 58.048,00

Capítol 4

Centre gestor Aplicació
pressupostària

Programa Import
euros

18301 G/313D01/
48000/00

Protecció i acció
social 27.000,00

18301 G/314A01/
48000/00

Pensions i
prestacions
econòmiq. 3.400,00

Total Cap.4 30.400,00

Capítol 6

Centre gestor Aplicació
pressupostària

Programa Import
euros

18301 G/313C01/
64000/00

Mesures
judicials i 
prevenció 58.810,00

18301 G/313F01/
64000/00

Protecció i
defensa del
menor 25.000,00

Total Cap.6 83.810,00

Total capítols: 172.258,00 i.

Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 7778/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a
ajuntaments adherits al protocol de maltractament infantil.
(BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quins són els ajuntaments que no s'han adherit al protocol
d'adaptació de maltractament infantil que es va posar en
funcionament la passada legislatura i quines són les causes?

13 ajuntaments no s'han adherit al protocol d'adaptació de
maltractament infantil. La causa és que no han presentat la
solAlicitud d'adhesió. No obstant això, no significa que aquests
municipis no treballin dins el marc d'aquest protocol.

Palma, 14 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 7797/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Servei de
Menors i Família. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Quins nous recursos ha incorporat el Servei de Menors i
Família?

Ha signat nous convenis de colAlaboració amb noves entitats
per a l'execució de la mesura judicial de prestacions en benefici
de la comunitat:

-Consorci per a la protecció i acollida de les persones
disminuïdes psíquiques profundes de Balears (APROP).

-AMADIBA.
-Ajuntament de Son Servera.
-Associació-Congregació Germanetes de la Caritat de Sant

Vicenç de Paül (Projecte Naüm).
-Penya Esportiva S'Arenal.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 7928/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
acomiadament de personal de residències. (BOPIB núm. 69, de
26 d'octubre de 2012).

Per quins motius s'han acomiadat 19 treballadors o
treballadores de les residències gestionades pel Govern de les
Illes Balears?

La Fundació d'atenció i suport a la dependència i de
promoció de l'autonomia personal de les Illes Balears no ha
acomiadat 19 treballadors o treballadores de les residències que
gestiona.

Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 8004/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a resolucions
de grau (I). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Quantes resolucions de grau s'han signat des de l'1 de
juliol de 2011?

Des de l'1 de juliol de 2011 fins al 16 d'octubre de 2012
s'han signat 7.700 resolucions de grau.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 8005/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a resolucions
de grau (II). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Quantes resolucions de grau s'han signat des de l'1 de
juliol de 2011 a Formentera?

Des de l'1 de juliol de 2011 fins al 16 d'octubre de 2012
s'han presentat 42 resolucions de grau.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 8008/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Fons i Aguiló, relativa a protocol
d'atenció d'agressions sexuals. (BOPIB núm. 69, de 26
d'octubre de 2012).

Quines accions ha portat a terme la Conselleria de Salut
per millorar el protocol d'atenció en els casos d'agressions
sexuals?

La Conselleria de Família i Serveis Socials en matèria de
menors s'han portat a terme durant l'any 2013 les accions
següents:

- Seguiment del protocol de maltractament infantil pel que
fa a la detecció, la notificació, l'avaluació i el tractament tant a
menors víctimes com a menors agressors.

- Atenció psicoterapèutica directa tant a menors víctimes de
maltractament i abús sexual (i a les seves famílies) com als
menors agressors sexuals (i a les seves famílies).

- Coordinacions regulars entre les unitats de valoració d'abús
sexual infantil i tractament d'abús sexual infantil.

- Sessions preventives i de detecció d'indicadors de risc
d'abús sexual infantil als centres educatius de primària i
secundària, adreçades als docents.

- Taula colAloqui sobre abús sexual infantil, on participaren
la Direcció General de Família i Menors, l'IMAS i l'Associació
RANA, així com a l'exposició de l'expert en el tema Sr. Kyran
McGraft, de la Universitat de València.

- Posada en marxa del telèfon d'ajuda a la infància 116111,
des de l'Oficina de Defensa del Menor en colAlaboració amb
ANAR.

- Sessions informatives sobre el funcionament del Registre
informàtic de maltractament infantil, així com la millora de
l'esmentada aplicació informàtica.

- Conveni de colAlaboració amb els consells de Mallorca
(IMAS), Menorca, Eivissa i Formentera per al manteniment de
les unitats d'avaluació i tractament de l'abús sexual infantil.

Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 8381/12,  presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
subvencions atorgades a les SAT. (BOPIB núm. 109, de 26 de
juliol de 2013).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 9331/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència octubre 2012. (BOPIB núm. 74, de 23 de
novembre de 2012).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'octubre de 2012?

2.667.867,37 euros.

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'octubre de 2012?

6.671 beneficiaris.

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes d'octubre
de 2012?

200 beneficiaris.
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De la quantia total de la nòmina d'octubre de 2012 de
l'ajuda econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?

785.866,32 euros

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes d'octubre de 2012?

 El darrer dia del mes.

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència el mes d'octubre de
2012?

 6 persones.

Palma, 14 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 9336/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Es
Fusteret octubre 2012. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de
2012).

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

Octubre 2012

1a setmana 01 al 07
Internament en règim semiobert:  -
Permanència de cap de setmana en centre: -

2a setmana 08 al 14 
Internament en règim semiobert:  -
Permanència de cap de setmana en centre: 1

3a setmana 15 al 21 
Internament en règim semiobert:  -
Permanència de cap de setmana en centre: -1

 4a setmana 22 al 28
Internament en règim semiobert:  1 cautelar
Permanència de cap de setmana en centre: - 

5a setmana 29 al 31
Internament en règim semiobert:  -
Permanència de cap de setmana en centre: -

 Total
Internament en règim semiobert:  1
Permanència de cap de setmana en centre: 2

Palma, 14 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 9337/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Es Mussol,
octubre 2012. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

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

De l'1 al 7: internament en règim semiobert, 0; permanència
de cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0.

Del 8 al 14: internament en règim semiobert, 0; permanència
de cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0.

Del 15 al 21: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0.

Del 22 al 28: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0.

Del 29 al 31: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0.

Total: internament en règim semiobert, 0; permanència de
cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0.

Palma, 14 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 9338/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Es
Pinaret, octubre 2012. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de
2012).

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

De l'1 al 7: internament en règim semiobert, 1; permanència
de cap de setmana en centre, 0; internament en règim tancat, 0;
internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Del 8 al 14: internament en règim semiobert, 0; permanència
de cap de setmana en centre, 1; internament en règim tancat, 1;
internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Del 15 al 21: internament en règim semiobert, 1;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim tancat, 0; internament terapèutic en règim semiobert, 0.

Del 22 al 28: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim tancat, 1; internament terapèutic en règim semiobert, 1.

Del 29 al 31: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim tancat, 0; internament terapèutic en règim semiobert, 1.

Total: internament en règim semiobert, 2; permanència de
cap de setmana en centre, 1; internament en règim tancat, 2;
internament terapèutic en règim semiobert, 2.

Palma, 14 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 9339/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Centre
socioeducatiu d'incorporació social, octubre 2012. (BOPIB
núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quants de menors han estat ingressats en el mes d'octubre
i amb quina mesura judicial en el Centre socioeducatiu
d'incorporació social? Detall per setmana.

De l'1 al 7: internament en règim semiobert, 0; permanència
de cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0.

Del 8 al 14: internament en règim semiobert, 0; permanència
de cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0.

Del 15 al 21: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0.

Del 22 al 28: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0.

Del 29 al 31: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0.

Total: internament en règim semiobert, 0; permanència de
cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0.

Palma, 14 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 9340/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada a
Es Fusteret, octubre 2012. (BOPIB núm. 74, de 23 de
novembre de 2012).

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

De l'1 al 7: internament en règim semiobert, 0; permanència
de cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0.

Del 8 al 14: internament en règim semiobert, 0; permanència
de cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0.

Del 15 al 21: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0.

Del 22 al 28: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0.

Del 29 al 31: internament en règim semiobert, 0;
permanència de cap de setmana en centre, 0; internament en
règim obert, 0.

Total: internament en règim semiobert, 0; permanència de
cap de setmana en centre, 0; internament en règim obert, 0.

Palma, 14 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 9341/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada a
Es Mussol, octubre 2012. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
de 2012).

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

L'estada més alta de menors/joves al centre socioeducatiu Es
Mussol durant el mes d'octubre de 2012 ha estat de 5
menors/joves.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 9342/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada a
Es Pinaret, octubre 2012. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
de 2012).

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

L'estada més alta de menors/joves al centre socioeducatiu Es
Pinaret durant el mes d'octubre de 2012 ha estat de 48
menors/joves.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 9343/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre socioeducatiu d'incorporació social, octubre 2012.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre
socioeducatiu d'incorporació social durant el mes d'octubre?

L'estada més alta de menors/joves al Centre d'incorporació
social CIS durant el mes d'octubre de 2012 ha estat de 2
menors/joves.

Palma, 14 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 10960/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Institut Balear de la Dona. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels qual
està prevista per part de l'Institut Balear de la Dona fora del
marc del Pla financer de reequilibri.

L'Institut Balear de la Dona no té prevista l'alienació de cap
bé immoble fora del marc del Pla financer de reequilibri.

Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 11026/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Institut Balear de la Dona. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'Institut Balear de la Dona en el marc del Pla financer de
reequilibri.

No hi ha cap bé immoble que s'hagi alienat per part de
l'Institut Balear de la Dona en el marc del Pla financer de
reequilibri.

Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 267/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
centre Es Fusteret desembre 2012. (BOPIB núm. 84, d'1 de
febrer de 2013).

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

L'estada més alta de menors/joves al centre socioeducatiu Es
Fusteret durant el mes de desembre de 2012 ha estat:  dia 20 de
desembre de 2012, 15 menors/joves.

Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 268/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
centre Es Mussol desembre 2012. (BOPIB núm. 84, d'1 de
febrer de 2013).

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

L'estada més alta de menors/joves al centre socioeducatiu Es
Mussol durant el mes de desembre de 2012 ha estat:  dia 1 de
desembre de 2012, 6 menors/joves.

Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 2059/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a adjudicació de
l'oficina de la farmàcia del Pont d'Inca Nou (I). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Quan fou convocat el concurs d'adjudicació de l'oficina de
farmàcia del Pont d'Inca Nou, de la qual n'és titular-propietari
el Sr. José Ramón Bauzá?

De conformitat amb la normativa vigent, en aquest moment
les autoritzacions de noves oficines de farmàcia es tramitaven
pel ColAlegi d'Apotecaris.

L'expedient d'autorització d'obertura de nova farmàcia al Sr.
José Ramón Bauzá Díaz, es va tramitar de conformitat amb allò
que establia en el seu moment el Reial Decret 909/1978, de 14
d'abril, pel qual es regula "el establecimiento, transmisión o
integración de las Oficinas de Farmacia".

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 3202/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç càncer de mama (I). (BOPIB núm. 92, de 27 de
març de 2013).

Quantes dones estan dins el Programa de Detecció Precoç
de Càncer de Mama a Balears, dels anys 2007-2012,
desglossat per any?

Dones incloses en el programa:
- 2007: 89.785 (nascudes entre 01/01/41 i 31/12/57)
- 2008: 96.866 (nascudes entre 01/01/41 i 31/12/58)
- 2009: 103.998 (nascudes entre 01/01/41 i 31/12/59)
- 2010: 111.511 (nascudes entre 01/01/41 i 31/12/60)
- 2011: 108.475 (nascudes entre 01/01/42 i 31/12/61)
- 2012: 124.483 (nascudes entre 01/01/43 i 31/12/62)

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.



8130 BOPIB núm. 133 -  17 de gener de 2014

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 3203/13 i 3204/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
programa de detecció precoç càncer de mama (II i III).
(BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Quantes cartes s'han remès dins el Programa de Detecció
Precoç de Càncer de Mama a Balears, dels anys 2007-2012,
desglossat per any?

Quantes cridades telefòniques s'han realitzades dins el
Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama a Balears,
dels anys 2007-2012, desglossat per any?

Cites realitzades (no és possible distingir entre una i altra
forma de citació, carta o via telefònica):

- 2007: 33.578.
- 2008: 30.542.
- 2009: 40.307.
- 2010: 33.686.
- 2011: 27.379.
- 2012: 28.165.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 3205/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç càncer de mama (IV). (BOPIB núm. 92, de 27
de març de 2013).

Quantes dones dins el Programa de Detecció Precoç de
Càncer de Mama a Balears, han rebutjat fer-se la mamografia,
dels anys 2007-2012, desglossat per any?

Dones que no han acudit a la cita:
- 2007: 10.005.
- 2008: 6.512.
- 2009: 11.913.
- 2010: 8.424.
- 2011: 5.760.
- 2012: 5.997.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 3206/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç càncer de mama (V). (BOPIB núm. 92, de 27
de març de 2013).

Quantes dones dins el Programa de Detecció Precoç de
Càncer de Mama a Balears, s'han fet la mamografia, dels anys
2007-2012, desglossat per any?

Dones amb mamografia:
- 2007: 19.800.
- 2008: 21.252.
- 2009: 24.198.
- 2010: 21.522.
- 2011: 19.117.
- 2012: 19.446.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 3207/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç càncer de mama (VI). (BOPIB núm. 92, de 27
de març de 2013).

Cobertura del Programa de Detecció Precoç de Càncer de
Mama a Balears, dels anys 2007-2012, desglossat per any?

Cobertura del programa:
- 2007: 66,39.
- 2008: 57,32.
- 2009: 69,45.
- 2010: 53,71.
- 2011: 45,87.
- 2012: 40,88.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 3208/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç càncer de mama (VII). (BOPIB núm. 92, de 27
de març de 2013).

Quantes dones dins el Programa de Detecció Precoç de
Càncer de Mama a Balears, s'han fet la mamografia durant  el
2012, i que ja se l'havien feta amb anterioritat?

Dones amb mamografia que ja en tenien abans: 15.465.

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

A la Pregunta RGE núm. 3209/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç càncer de mama (VIII). (BOPIB núm. 92, de 27
de març de 2013).

Quantes dones dins el Programa de Detecció Precoç de
Càncer de Mama a Balears, s'han fet la mamografia durant  el
2012, i que ja se l'havien feta l'any 2010?

Dones amb mamografia que ja en tenien al 2010: 10.090.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 3210/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç càncer de mama (VIII). (BOPIB núm. 92, de 27
de març de 2013).

Quantes dones dins el Programa de Detecció Precoç de
Càncer de Mama a Balears, s'han fet la mamografia, i han
estat citades per a proves complementàries posteriors, dels
anys 2007 a 2012, desglossat per any?

Dones amb mamografia i proves diagnòstiques posteriors:
- 2007: 305.
- 2008: 214.
- 2009: 450.
- 2010: 317.
- 2011: 278.
- 2012: 357.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 3845/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència, març 2013. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de
2013).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de març de 2013?

8.009.380,90 i.

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de març de 2013?

7.250 beneficiaris.

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de març
de 2013?

482 beneficiaris.
De la quantia total de la nòmina de març de 2013 de

l'ajuda econòmica familiar de dependència, quina part
correspon a endarreriments?

6.078.184,13 i.

Quin dia del  mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de març de 2013?

El darrer dia del  mes.

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència el mes de març de 2013?

191 persones.

Palma, 21 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 3849/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre Es
Fusteret, març 2013. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).

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

De l'1 al 3: internament en règim semiobert, 0; internament
en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0; internament
terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de setmana en
centre, 0.

Del 4 al 10: internament en règim semiobert, 0; internament
en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0; internament
terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de setmana en
centre, 0.

De l'11 al 17: internament en règim semiobert, 1;
internament en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0;
internament terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de
setmana en centre, 0.

Del 18 al 24: internament en règim semiobert, 0;
internament en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0;
internament terapèutic en règim obert, 1; permanència de cap de
setmana en centre, 0.

Del 25 al 31: internament en règim semiobert, 0;
internament en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0;
internament terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de
setmana en centre, 0.

Total: internament en règim semiobert, 1; internament en
règim obert, 0; internament en règim tancat, 0; internament
terapèutic en règim obert, 1; permanència de cap de setmana en
centre, 0.

Palma, 21 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 3850/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre Es
Mussol, març 2013. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).

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

De l'1 al 3: internament en règim semiobert, 0; internament
en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0; internament
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terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de setmana en
centre, 0.

Del 4 al 10: internament en règim semiobert, 0; internament
en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0; internament
terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de setmana en
centre, 0.

De l'11 al 17: internament en règim semiobert, 0;
internament en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0;
internament terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de
setmana en centre, 0.

Del 18 al 24: internament en règim semiobert, 0;
internament en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0;
internament terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de
setmana en centre, 0.

Del 25 al 31: internament en règim semiobert, 0;
internament en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0;
internament terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de
setmana en centre, 0.

Total: internament en règim semiobert, 0; internament en
règim obert, 0; internament en règim tancat, 0; internament
terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de setmana en
centre, 0.

Palma, 21 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 3851/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centre Es
Pinaret, març 2013. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).

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

De l'1 al 3: internament en règim semiobert, 0; internament
en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0; internament
terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de setmana en
centre, 0.

Del 4 al 10: internament en règim semiobert, 2; internament
en règim obert, 0; internament en règim tancat, 1; internament
terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de setmana en
centre, 0.

De l'11 al 17: internament en règim semiobert, 1;
internament en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0;
internament terapèutic en règim obert, 1; permanència de cap de
setmana en centre, 0.

Del 18 al 24: internament en règim semiobert, 1;
internament en règim obert, 1; internament en règim tancat, 0;
internament terapèutic en règim obert, 1; permanència de cap de
setmana en centre, 0.

Del 25 al 31: internament en règim semiobert, 0;
internament en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0;
internament terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de
setmana en centre, 1.

Total: internament en règim semiobert, 3; internament en
règim obert, 1; internament en règim tancat, 1; internament
terapèutic en règim obert, 1; permanència de cap de setmana en
centre, 1.

Palma, 21 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:

Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 3852/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Centre
socioeducatiu d'incorporació social, març 2013. (BOPIB núm.
95, de 19 d'abril de 2013).

Quants de menors han estat ingressats en el mes de març
de 2013 i amb quina mesura judicial en el Centre
socioeducatiu d'incorporació social? Detall per setmana.

De l'1 al 3: internament en règim semiobert, 0; internament
en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0; internament
terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de setmana en
centre, 0.

Del 4 al 10: internament en règim semiobert, 0; internament
en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0; internament
terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de setmana en
centre, 0.

De l'11 al 17: internament en règim semiobert, 0;
internament en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0;
internament terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de
setmana en centre, 0.

Del 18 al 24: internament en règim semiobert, 0;
internament en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0;
internament terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de
setmana en centre, 0.

Del 25 al 31: internament en règim semiobert, 0;
internament en règim obert, 0; internament en règim tancat, 0;
internament terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de
setmana en centre, 0.

Total: internament en règim semiobert, 0; internament en
règim obert, 0; internament en règim tancat, 0; internament
terapèutic en règim obert, 0; permanència de cap de setmana en
centre, 0.

Palma, 21 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 3853/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
centre Es Fusteret, març 2013. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril
de 2013).

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

L'estada més alta de menors/joves al centre Es Fusteret
durant el mes de març de 2013 ha estat de 16 menors/joves.

Palma, 21 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.



BOPIB núm. 133 -  17 de gener de 2014 8133

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 3854/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
centre Es Mussol, març 2013. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de
2013).

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

L'estada més alta de menors/joves al centre Es Mussol
durant el mes de març de 2013 ha estat d'11 menors/joves.

Palma, 21 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 3855/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
centre Es Pinaret, març 2013. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril
de 2013).

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

L'estada més alta de menors/joves al centre Es Pinaret
durant el mes de març de 2013 ha estat de 49 menors/joves.

Palma, 21 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 3856/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre socioeducatiu d'incorporació social, març 2013.
(BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre
socioeducatiu d'incorporació social durant el mes de març de
2013?

L'estada més alta de menors/joves al Centre socioeducatiu
d'incorporació social durant el mes de març de 2013 ha estat de
8 menors/joves.

Palma, 21 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 3918/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció
per als perceptors de la targeta bàsica. (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).

Quan preveu la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social publicar l'ordre de subvenció de l'any 2013 per als
perceptors de la targeta bàsica i amb quina quantia?

L'ordre es va publicar en el BOIB núm. 81, de data 6 de juny
de 2013, amb la quantia d'1.400.000 euros.

Palma, 22 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 4500/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a identificació 93
titulars-propietaris de farmàcia codificats (PM). (BOPIB núm.
98, de 10 de maig de 2013).

Segons la proposta parlamentària de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social (1499/2013), durant l'any 2012
hi ha 93 oficines que tenen una facturació (PVP) inferior a
200.000 euros al Servei de Salut i que són les següents (relació
de PM). Demanam la relació identificativa dels 93 titulars-
propietaris de les oficines de farmàcia que estan codificats
(PM) en aquest llistat.

Segons les dades que consten als arxius de la Direcció
General de Gestió Econòmica i Farmàcia, hi ha 93 oficines de
farmàcia que compten amb una facturació inferior als 200.000
euros al Servei de Salut, les qual es relacionen a la taula adjunta.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

La taula esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 5659/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a persones a les
quals s'ha retirat la targeta sanitària a Menorca. (BOPIB núm.
101, de 31 de maig de 2013).

A quantes persones s'ha retirat la targeta sanitària
individual a l'illa de Menorca, desglossada mensualment des
d'abril de 2012 fins a dia 22 de maig de 2013, per l'aplicació
del RD Llei 16/2012?

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, a l'illa de
Menorca, han estat 676, de les quals se n'han recuperat 170.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BH)

A les Preguntes RGE núm. 6541/13, 6542/13, 7980/13,
8023/13, 8519/13, 8556/13 i 10160/13 a 10162/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a nom i
llinatges corresponents a DNI donats com a resposta(2 i 3), a
consells d'administració de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (I i II), a comissions de serveis d'SFM, a
treballadors readmesos a SFM i a subvencions a cooperatives
societats agràries (I a III). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de
2013; 109, de 26 de juliol de 2013; 110, de 30 de juliol de 2013;
i 118, d'11 d'octubre de 2013).

Ateses les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
BI)

A les Preguntes RGE núm. 6822/13 i 6823/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a infants atesos als SEDIAP concertats (1 i 2). (BOPIB núm.
105, de 28 de juny de 2013).

Quants d'infants han estat atesos als SEDIAP concertats?
Concretar per tipologia de tractament. Se solAlicita: altes any
2012, baixes any 2012, intervenció psicològica, intervenció
fisioterapèutica, intervenció logopèdica, intervenció
combinada psicològica i logopèdica, intervenció combinada
psicològica i fisioteràpia, intervenció psicològica,
fisioterapèutica i logopèdica. Quants d'infants han estat atesos
als SEDIAP concertats i tractats durant l'any 2012? Se
solAlicita especificar per edat dels infants.

* Infants atesos als SEDIAP concertats:
Infants que segueixen tractaments iniciats anys anteriors, 335.
Altes any 2012, 259.
Baixes any 2012, 88.
Total infants que han rebut tractaments l'any 2012, 506.

* Infants atesos als SEDIAP concertats per tipologia de
tractament (mensual):
Intervenció psicològica, 120.
Intervenció fisioterapèutica, 23.
Intervenció logopèdica, 141.
Intervenció combinada psicològica i logopèdia, 92.
Intervenció combinada psicològica i fisioteràpia, 82.
Intervenció combinada fisioteràpia i logopèdia, 20.
Intervenció psicològica, fisioterapèutica i logopèdia, 28.
Total infants en tractament, 506.
Percentatge d'intervenció integral, 43,87%.
Percentatge d'intervenció d'una especialitat, 56,13%.

* Infants atesos als SEDIAP concertats per tipologia de
tractament (mensual).

Infants atesos per edats:
0-12 mesos   15
1 any   55
2 anys   47
3 anys 102

4 anys 128
5 anys 115
6 anys   44
Total 506
Infants atesos per illa:
Mallorca 473
Menorca   56
Eivissa   60
Formentera     2

Palma, 21 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz. 

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 7434/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a beques (I).
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quants estudiants de la UIB que havien solAlicitat beques
del ministeri, han vist rebutjada la seva petició, segregats per
illes d'origen?

Aquesta informació competeix a la UIB.

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

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 7435/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a beques (II).
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quants beques del ministeri es van atorgar a les Illes
Balears per a estudis de batxillerat el curs 2012-2013, segregat
per illes?

A continuació es detallen les dades de beques i ajudes
individualitzades a l'estudi atorgades als alumnes de les Illes
Balears per al curs 2012-2013, pel Ministeri d'Educació, Cultura
i Esport, així com es mostra a la base de les dades sense que
presenti l'opció de segregar per illes

Tipus d'estudis Nombre d'atorgaments
Batxillerat 1.188

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

A la Pregunta RGE núm. 7436/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a beques (III).
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quants beques del ministeri es van atorgar a les Illes
Balears per a estudis de formació professional el curs 2012-
2013, segregat per illes?

A continuació es detallen les dades de beques i ajudes
individualitzades a l'estudi atorgades als alumnes de les Illes
Balears per al curs 2012-2013, pel Ministeri d'Educació, Cultura
i Esport, així com es mostra a la base de les dades sense que
presenti l'opció de segregar per illes

Tipus d'estudis Nombre d'atorgaments
FP Grau Mitjà 827
FP Grau Superior 806

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

Ordre de Publicació
BM)

A les Preguntes RGE núm. 7774/13, 7792/13,  7801/13,
7810/13, 7819/13, 7828/13, 7783/13, 7837/13, 7855/13,
7849/13, 7868/13, 7877/13, 7886/13, 7895/13, 7904/13,
7913/13, 7922/13, 7931/13, 7940/13 i 7949/13,  presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a
persones amb contractació laboral a la Conselleria de Salut (1
a 20). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Ateses les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 7924/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Vicepresidència i Conselleria de
Presidència. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

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

Ordre de Publicació
BO)

A les Preguntes RGE núm. 8012/13, 8055/13, 8098/13,
8140/13, 8183/13 i 8226/13, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a consells
d'administració de Promocions Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, SA (I i II); i a cost dels consells d'administració
de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA (I,
II, III i IV). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).

Relació dels assistents als consells d'administració de
l'empresa pública Promocions Comunitat Autònoma de les
Illes Balears -PROCAIBSA- durant 2012 i 2013. Quin és el
cost total de les reunions dels consells d'administració de
l'empresa pública Promocions Comunitat Autònoma de les

Illes Balears -PROCAIBSA- durant 2012 i 2013?
Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública Promocions
Comunitat Autònoma de les Illes Balears -PROCAIBSA- durant
2012 i 2013.

Hem de reiterar que la denominació "Promocions Comunitat
Autònoma de les Illes Balears" -PROCAIBSA- no existeix, per
la qual cosa no genera cap tipus d'activitat. La denominació
correcta  de l'empresa és CAIB Patrimoni, SAU.

Palma, 21 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 8144/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració del Servei de Salut 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 Servei de Salut de les
Illes Balears durant l'any 2013?

El Servei de Salut de les Illes Balears és un organisme
autònom, no és una empresa pública i per tant, no té consell
d'administració. Hi ha consell d'administració, en el qual la seva
assistència no està remunerada.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 8371/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a quiròfans
tancats o bloquejats a 30 de juliol de 2013. (BOPIB núm. 109,
de 26 de juliol de 2013).

Quins són els quiròfans tancats o "bloquejats" a data de 30
de juliol de 2013? Es solAlicita relació detallada dels hospitals
públics.

HUSE: 2.
HCIN: 1 (reservat per a intervencions urgents).
HM 0
HSLL: 3.
HCM: 2.
Formentera: 0.
HGMO: 0.

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

A la Pregunta RGE núm. 8372/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ocupació
de l'aparcament de l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 109, de 26
de juliol de 2013).

Per quin motiu va estar ocupat l'aparcament de l'Hospital
d'Inca amb camions el dia 15 de juliol, que impedien que els
usuaris poguessin fer ús norma de l'aparcament?

En data 15 de juliol no consta cap ocupació de l'aparcament
de l'Hospital d'Inca amb camions o d'altres vehicles de gran
tona, ni es troba registrat cap incident que pogués dificultar
l'accés i/o ús normal de l'aparcament.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 8446/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
coordinació SPEE i SOIB. (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de
2013).

A l'acta de 12 de març de 2013 de la sessió de la comissió
executiva provincial del SPEE, en el punt 3 de torn obert de
paraules queda reflectida tota una sèrie de dificultats existents
per mantenir una colAlaboració i coordinació entre els
organismes de SPEE i SOIB, especialment tot el referit a la
coordinació de la cita prèvia, fins al punt que s'expressa en
relació amb la prestació econòmica que "aquesta falta de
coordinació pot ocasionar la pèrdua dels drets per a l'usuari
que es vegi obligat a solAlicitar-ne una segona". Quines són les
mesures preses i acordades per evitar els diversos problemes
que reflecteix aquesta acta?

La directora del SPEE i la directora del SOIB varen tenir
una reunió a la seu del SOIB amb els seus equips tècnics per
coordinar la cita prèvia entre les dues administracions i facilitar
les tasques d'inscripció i reconeixement de prestacions per a les
persones en situació d'atur i la feina de gestió del personal
d'ambdues administracions per tal de millorar el funcionament
tant del SPEE com del SOIB.

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

Ordre de Publicació
BT)

A les Preguntes RGE núm. 8499/13, 8501/13 a 8513/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a línies que cobreixen els municipis de Llucmajor, Ses
Salines, Manacor, Santanyí, Felanitx, Son Servera, Sant
Llorenç, Capdepera, Muro, Artà, Santa Margalida, Alcúdia,
Pollença i Sóller. (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).

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

Ordre de Publicació
BU)

A les Preguntes RGE núm. 8520/13 a 8522/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
complements extraordinaris o sobresous a SFM (I a III).
(BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).

Quins són els treballadors d'SFM que han rebut
complements extraordinaris o sobresous a les seves nòmines
habituals? Quines quantitats s'han abonat als treballadors
d'SFM en concepte de complements extraordinaris o sobresous
a les seves nòmines habituals? Per quins conceptes s'han
abonat als treballadors d'SFM en concepte de complements
extraordinaris o sobresous a les seves nòmines habituals?

En aquesta entitat no hi ha treballadors que rebin
retribucions pels conceptes indicats a la pregunta formulada.

Palma, 17 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 8523/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a noves
contractacions a SFM. (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de
2013).

Quines noves contractacions s'han produït a SFM des de
gener de 2013?

A Serveis Ferroviaris de Mallorca des de gener de 2013 no
hi ha hagut noves contractacions.

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

Ordre de Publicació
BX)

A les Preguntes RGE núm. 8524/13, 8542/13 i 8549/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a usuaris d'SFM el gener (I, IV i V). (BOPIB núm.
110, de 30 de juliol de 2013).

Quants usuaris ha tengut SFM en les línies Palma-Manacor
i Palma-Sa Pobla durant el mes de gener de 2013?
Quants usuaris ha tengut SFM en el servei de metro a la UIB
durant el mes de gener de 2013?

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Manacor el
mes de gener de 2013 és de 60.844.

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Sa Pobla el mes
de gener de 2013 és de 23.085.

La xifra estimada d'usuaris del servei de metro de la UIB el
mes de gener de 2013 és de 44.734.

Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
BY)

A les Preguntes RGE núm. 8525/13, 8538/13, 8543/13 i
8550/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a usuaris d'SFM el febrer (I, III, IV i V.
(BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).

Quants usuaris ha tengut SFM en les línies Palma-
Manacor, Palma-Marratxí i Palma-Sa Pobla durant el mes de
febrer de 2013? Quants usuaris ha tengut SFM en el servei de
metro a la UIB durant el mes de febrer de 2013?

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Manacor el
mes de febrer de 2013 és de 47.864.

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Marratxí el mes
de febrer de 2013 és de 59.793.

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Sa Pobla el mes
de febrer de 2013 és de 16.697.

La xifra estimada d'usuaris del servei de metro de la UIB el
mes de febrer de 2013 és de 77.460.

Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BZ)

A les Preguntes RGE núm. 8526/13 i 8544/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a usuaris
d'SFM el març (I i IV). (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de
2013).

Quants usuaris ha tengut SFM en les línies Palma-Manacor
i Palma-Sa Pobla durant el mes de març de 2013?

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Manacor el
mes de març de 2013 és de 62.962.

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Sa Pobla el mes
de març de 2013 és de 23.939.

Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CA)

A les Preguntes RGE núm. 8527/13, 8534/13 i 8545/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a usuaris d'SFM l'abril (I, II i IV). (BOPIB núm. 110,
de 30 de juliol de 2013).

Quants usuaris ha tengut SFM en les línies Palma-
Manacor, Palma-Inca i Palma-Sa Pobla durant el mes d'abril
de 2013?

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Manacor el
mes d'abril de 2013 és de 68.202.

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Inca el mes
d'abril de 2013 és de 197.155.

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Sa Pobla el mes
d'abril de 2013 és de 25.579.

Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CB)

A les Preguntes RGE núm. 8528/13, 8535/13, 8546/13 i
8551/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a usuaris d'SFM el maig (I, III, IV i V).
(BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).

Quants usuaris ha tengut SFM en les línies Palma-
Manacor, Palma-Inca i Palma-Sa Pobla durant el mes de maig
de 2013? Quants usuaris ha tengut SFM en el servei de metro
a la UIB durant el mes de maig de 2013?

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Manacor el
mes de maig de 2013 és de 72.369.

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Inca el mes de
maig de 2013 és de 212.393.

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Sa Pobla el mes
de maig de 2013 és de 25.911.

La xifra estimada d'usuaris del servei de metro de la UIB el
mes de maig de 2013 és de 67.265.

Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 8530/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris d'SFM el
juliol (I). (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Manacor
durant el mes de juliol de 2013?

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Manacor el
mes de juliol de 2013 és de 59.420.

Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CD)

A les Preguntes RGE núm. 8531 i 8537/13, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a usuaris
d'SFM el gener (I) i (III). (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de
2013).

Quants usuaris ha tengut SFM en les línies Palma-Inca i
Palma-Marratxí durant el mes de gener de 2013?

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Inca el mes de
gener de 2013 és de 173.763.

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Marratxí el mes
de gener de 2013 és de 67.325.

Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
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Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 8532/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris d'SFM el
febrer (II). (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Inca
durant el mes de febrer de 2013?

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Inca el mes de
febrer de 2013 és de 162.568.

Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 8533/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris d'SFM el
març (II). (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Inca
durant el mes de març de 2013?

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Inca el mes de
març de 2013 és de 184.677.

Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 8541/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris d'SFM el
juliol (III). (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Marratxí
durant el mes de juliol de 2013?

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Marratxí el mes
de juliol de 2013 és de 60.215.

Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CH)

A les Preguntes RGE núm. 8548/13 i 8553/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a usuaris
d'SFM el juliol (IV i V). (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de
2013).

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Sa Pobla
durant el mes de juliol de 2013? Quants usuaris ha tengut SFM
en el servei de metro a la UIB durant el mes de juliol de 2013?

La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Sa Pobla el mes
de gener de 2013 és de 21.477.

La xifra estimada d'usuaris de la línia del servei de metro de
la UIB el mes de gener de 2013 és de 16.420.

Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 8552/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris d'SFM el
juny (V). (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).

Quants usuaris ha tengut SFM en el servei de metro a la
UIB durant el mes de juny de 2013?

La xifra estimada d'usuaris del servei de metro a la UIB el
mes de juny de 2013 és de 46.616.

Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 8554/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a hores extres a
SFM. (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).

Quantes hores extra han fet des de juny de 2012 fins a juny
de 2013 els  treballadors d'SFM?

Des de juny de 2012 a juny de 2013: 4.234 hores extres.

A títol informatiu les hores extres d'anys anteriors:
-Any 2010: 53.024 hores extres.
-Any 2011: 43.818 hores extres (des de gener fins a juny:

26.565 hores extres i des de juliol a desembre: 17.253)
-Any 2012: 10.935 hores extres.

Palma, 15 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 8594/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a policies de reforç
estiu 2013. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).

Com valora la Conselleria d'Administracions Públiques
que durant l'estiu de 2013 s'hagin contractat un menor nombre
de policies de reforç i com pot afectar això a la seguretat
ciutadana?

La Conselleria d'Administracions Públiques té competències
en matèria de coordinació de policies locals, la contractació de
personal és competència dels diferents ajuntaments.

Marratxí, 24 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 8657/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
de detecció precoç de càncer de mama, juliol 2013. (BOPIB
núm. 111, de 9 d'agost de 2013).

Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al programa de detecció precoç del càncer de mama s'ham
realitzat el mes de juliol de 2013?

El mes de juliol de 2013 han estat citades 2.295 dones, de
les quals han assistit a fer-se mamografia 1.553 (taxa de
participació 67,67%)

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 8658/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
d'atenció dental infantil i juvenil, juliol 2013. (BOPIB núm.
111, de 9 d'agost de 2013).

Quina va ser la facturació lligada al programa d'atenció
dental infantil i juvenil del mes de juliol? Quants d'infants
varen ser beneficiaris d'aquest programa durant el mes de
juliol? Quants de dentistes varen participar d'aquest programa
durant el mes de juliol?

El mes de juliol de l'any 2013 la facturació lligada al PADI
va ser de 107.686 euros.

Els nins que se'n varen beneficiar van ser 2.341.
Varen participar 172 dentistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 8659/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques juliol de 2013. (BOPIB núm. 111,
de 9 d'agost de 2013).

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de juliol als hospitals públics i fundacions? Es solAlicita
s'especifiqui per hospitals o fundacions.

IQ Realitzades           Juliol 2013

H. Son Espases 1.604
H. Son Llàtzer    884
H. Manacor    681
H d'Inca    448
H. Mateu Orfila    516
H. Can Misses    703
H. Formentera      31

TOTAL 4.867

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 8660/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques juliol de 2013 (II). (BOPIB núm.
111, de 9 d'agost de 2013).

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de juliol als hospitals privats amb ànim de lucre, o sense ànim
de lucre pagades amb doblers públics, independentment de la
fórmula administrativa que sustenti el pagament? Es solAlicita
s'especifiqui el nom de l'hospital o clínica i el nombre
d'intervencions realitzades.

Hospital Creu Roja:             534.
Hospital Sant Joan de Déu:  332.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 8676/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a efectes
dels retalls a la sanitat pública. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost
de 2013).

Quina opinió li mereix al conseller de Salut que, tal i com
reconeix el Sr. Alguersuari, president de la xarxa assistencial
Juaneda, hagin notat un augment de l'activitat de la sanitat
privada degut als retalls de la sanitat pública, fins al punt que
han promocionat la subscripció de pòlisses privades a través
del programa "tarifa llista d'espera"?

L'opinió del Sr. Alguersuari és la seva opinió. Pel que fa a
la Conselleria de Salut es fa la feina precisa per tal de garantir
als usuaris de la sanitat pública a rebre l'assistència sanitària
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precisa i amb uns estàndards de qualitat i en els terminis
adequats.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CQ)

A les Preguntes RGE núm. 8801/13 i 8802/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
contractes curriculars fets a l'Hospital Psiquiàtric durant el
2012 i a l'Hospital Joan March. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost
de 2013).

Quants contractes curriculars s'han fet a l'Hospital
Psiquàtric durant el 2012 en relació de nombre de contractes,
per mesos i llocs de feina, especificant l'especialitat. Quants
contractes curriculars s'han fet a l'Hospital Joan March des de
dia 1 de gener a 31 de juliol de 2013 en relació de nombre de
contractes, per mesos i llocs de feina, especificant
l'especialitat.

La modalitat de contracte curricular no existeix.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CR)

A les Preguntes RGE núm. 8808/13 a 8811/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
Comissió "Tot(s) per la Serra" (I, II, III i IV). (BOPIB núm.
113, de 6 de setembre de 2013).

Quina és la compensació de la Comissió "Tot(s) per la
Serra"?

a) El conseller competent en matèria de medi ambient, que
la presideix el Sr. Gabriel Company i Bauzá.

b) La directora general competent en matèria de medi
ambient, que exerceix la Vicepresidència, Sra. Neus Lliteras
Reche.

c)El gerent de l'Ibanat, a qui correspon el càrrec de secretari,
Sr. Eduardo Parga Francos.

d) Dos representants del Consell Insular de Mallorca.
Sra. Catalina Soler i Torres, consellera de Medi Ambient del

CIM.
Sr. Joan Escales i Noceras, director insular de Caça del CIM.
e) Un representant de l'Ajuntament d'Andratx.
Sr. Llorenç Suau i Simó, batle d'Andratx.
f) Un representant de l'Ajuntament d'Estellencs.
Sr. Bartomeu Jover i Sánchez, batle d'Estellencs.
g) Un representant de l'Ajuntament de Calvià.
Sra. M. Eugènia Frau, tnt. de batle de l'Ajuntament de

Calvià.

Qui en són els representants de la societat civil? 

Els membres de la Comissió són representants  de les
distintes administracions públiques afectades per l'incendi El
Govern balear, el Consell Insular de Mallorca i els tres
ajuntaments afectats: Andratx, Estellencs i Calvià.

No obstant, la resolució de creació de la Comissió Tot(s) per
la Serra, en el seu article 7, habilita a la comissió per crear
subcomissions tècniques i grups de treball de consulta i
assessorament. En aquestes subcomissions i grups de treball, hi
han de formar part organitzacions representatives d'interessos
colAlectius i altres membres que es poden designar, d'acord amb
les condicions d'experiència o de coneixements especials que hi
concorren.

De fet, en la segona sessió de la comissió, es varen  proposar
la creació de 5 grups de treball.

Grup 1. Caça. Es nomena el Sr. Joan Escales i Noceras,
director insular de Caça del Consell de Mallorca com a
responsable del grup.

Grup 2. Associacions. Es nomena la Sra. Antònia Llabrés i
Bernat, tècnic de l'IBANAT i del Servei de Gestió Forestal com
a responsable del grup.

Grup 3. Propietaris afectats. Es nomena els senyors Llorenç
Suau i Bartomeu Jover, com a responasbles del grup.
Comptaran amb el suport del Sr. Eduardo Parga, gerent de
l'IBANAT.

Grup 4. Restauració. Es nomena el Sr. Luís Berbiela i
Mingot com a responsable del grup.

Grup 5. Voluntariat. Es nomena el Sr. Llorenç Suau i Simó
com a responsable del grup amb el suport del PIA.

Dins de cada un d'aquests grups de treball es on participa la
societat civil.

Quins criteris s'han escollit per decidir-ne la composició?

El criteri dels membres afectat de la comissió, és que la
formin membres de les administracions afectades: Govern
balear, Consell de Mallorca i els tres ajuntaments afectats.

Quant als membres dels grups de treball, els criteris són els
fixats a l'article 7 de la resolució del conseller, d'acord amb les
condicions d'experiència o de coneixements especials que hi
concorren.

Quins han estat els acords presos a la primera reunió de la
Comissió?

Acords.
1. S'acorda constituir la Comissió Tots per la Serra.
2. El Consell Insular de Mallorca obrirà el trànsit de la

carretera d'Andratx a Estellencs, el dia 9 d'agost i reposarà la
senyalització de carreteres i els rails protectors.

3. El Consell Insular de Mallorca mantindrà tancat el GR21,
fins que l'incendi no estigui extingit i en restablirà la
senyalització.

4. S'acorda fer una reunió específica per tractar el tema de la
caça amb representants del consell i representants de la
conselleria.

5. Els ajuntaments han d'elaborar una llista dels propietaris
de les parcelAles afectades per l'incendi, que incorpori el nom,
telèfon, polígon i parcelAla.

6. S'acorda fer arribar a tots els membres de la comissió el
programa setmanal d'actes.

7. Les diferents administracions facilitaran les llistes de
persones i empreses que han colAlaborat els dies en què l'incendi
ha estat actiu.

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
CS)

A la Pregunta RGE núm. 8822/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a plaques
solars a Son Espases. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de
2013).

Per què les plaques solars de Son Espases varen començar
a funcionar a principis del mes d'agost de 2013?

Les plaques solars tèrmiques de l'Hospital de Son Espases
han funcionat des del primer dia de la seva posada a disposició.
Quant a les plaques solars fotovoltaiques, el projecte
contemplava la instalAlació interior de l'hospital per a la seva
exportació a la xarxa de distribució en règim especial. Per a això
s'havia d'obtenir un punt de lliurament a la xarxa de distribució
i escometre unes inversions al marge del projectes de
construcció. A més l'Ib-salut hauria de donar-se d'alta com a
productor elèctric en règim especial i esperar al fet que
existissin contingents lliures. Amb posterioritat a l'obertura de
l'hospital les retallades a les primes de generació fotovoltaica
han ocasionat que es descarti la venda a la xarxa de l'energia
produïda pels pannells. 

La Direcció General d'Indústria va publicar el passat 24 de
setembre de 2012 una nota circular interpretativa de l'ús dels
pannells solars fotovoltaics per autoconsum propi. Arran
d'aquesta, s'han efectuat visites amb tècnics de la citada direcció
general per estudiar la viabilitat de la connexió de l'electricitat
produïda pels pannells fotovoltaics per a autoconsum. De les
conclusions de les visites s'ha solAlicitat pressupost a la
concessionària, que ha estat objecte de discussió i ajust, s'han
efectuat els tràmits administratius oportuns i s'han dut a terme
les obres de connexió, que s'han finalitzat el passat mes d'agost
de l'actual.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 8823/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a plaques
solars pendents de posada en funcionament a Son Espases.
(BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).

Quantes plaques solars estan pendents de ser posades en
funcionament a data de 7 d'agost de 2013?

A data d'avui no hi ha plaques solars pendents de connexió
al recinte de l'Hospital Universitari Son Espases.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CU)

A les Preguntes RGE núm. 8833/13 a 8840/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
prescripcions de medicaments antiretrovirals pel tractament
per la infecció VIH/Sida el 2010, el 2011, el 2012 i el 2013 i a
cost econòmic. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).

Ateses l'extensió i les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
CV)

A la Pregunta RGE núm. 8891/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
compensacions renovables/hospitals públics. (BOPIB núm.
113, de 6 de setembre de 2013).

Quines han estat les compensacions per a la utilització
d'energies alternatives des de l'1 de gener de 2012 fins al 30 de
juliol de 2013 en els hospitals públics de les Illes? Se solAlicita
relació mensual diferenciada entre solar tèrmica i solar
fotovoltaica.

Els hospitals que compten amb instalAlació de pannells solars
tèrmics per a la producció d'aigua calenta sanitària són
l'Hospital de Son Espases, l'Hospital d'Inca, l'Hospital de
Menorca, l'Hospital de Formentera, l'Hospital Joan March i
l'Hospital General.

Quant a pannells fotovoltaics, compten amb aquesta
instalAlació únicament Formentera i Son Espases.

Els centres de salut de recent construcció tenen com a criteri
de disseny la producció de l'ACS amb pannells solars tèrmics
amb resistències elèctriques de reforç. Les instalAlacions de
producció social tèrmica dels hospitals recents estan
dissenyades d'acord amb la reglamentació vigent, per la qual
s'ha de produir més del 70% de la demanada prevista d'aigua
calenta sanitària.

En concret, la instalAlació de pannells solars tèrmics de
l'Hospital de Son Espases està dissenyada per produir una
energia tèrmica anual de 785 MWh, la qual cosa suposa un
estalvi en consum de gas natural d'aproximadament 55.000
euros l'any.

La instalAlació fotovoltaica de l'Hospital de Son Espases es
va projectar d'acord amb les exigències del Codi tècnic
d'edificació, i té una capacitat de producció benvolguda per any
de 234.000 KWH, la qual cosa ha de suposar un estalvi anual
funcionant en autoconsum d'aproximadament 30.000 euros. No
es poden aportar dades de registres mensuals de producció
d'energia solar tèrmica ja que les instalAlacions no compten amb
comptadors d'energia.

Quant als registres de producció solar fotovoltaica, en el cas
de Son Espases la connexió per autoconsum és recent i, en el
cas de Formentera, està pendent la seva connexió per a
autoconsum.

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

A la Pregunta RGE núm. 8892/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cost de
reactiva no compensada als hospitals públics. (BOPIB núm.
113, de 6 de setembre de 2013).

Quin  ha estat el cost de la reactiva no compensada durant
l'any 2012 als hospitals públics de la comunitat autònoma? Se
solAlicita detall per cada un dels hospitals.

El cost de la penalització per consum de reactiva en les
factures elèctriques dels hospitals de les Illes és nul, ja que
compensen correctament l'energia reactiva que produeixen el
seus receptors elèctrics.

Revisades les dades de facturació entre abril de 2011 i abril
de 2012 dels punts de subministrament de mitja tensió es van
produir penalitzacions per excés de reactiva en diversos centres
de salut: Sant Antoni, Santa Ponça, El Carme, Eivissa, Manacor
i Inca, essent l'import del recàrrec de 21.104,62 euros més IVA,
que suposa aproximadament un 2 per mil del toral de la
facturació d'aquests punts de subministrament en mitja tensió
(10.942.906,80 euros).

Quant als punts de subministrament en baixa tensió, la
comercialitzadora elèctrica va detectar en el seu moment nou
centres i unitats bàsiques de salut amb excessos de reactiva,
essent el cost total de recàrrec anual, de maig de 2011 a maig de
2012, de 6.451,70 euros.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CY)

A la Pregunta RGE núm. 8893/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a reactiva no
compensada hospitals públics (II). (BOPIB núm. 113, de 6 de
setembre de 2013).

Quin ha estat el cost de la reactiva no compensada durant
l'any 2012 als hospitals públics de la comunitat autònoma? Es
solAlicita detall per cada un dels hospitals.

El cost de penalització per consum de reactiva en les
factures elèctriques dels hospitals de les illes és nul, ja que
compensen correctament l'energia reactiva que produeixen els
seus receptors elèctrics.

Revisades les dades de facturació entre abril del 2011 i abril
del 2012, dels punts de subministrament en mitja tensió, es van
produir penalitzacions per excés de reactiva en diversos centres
de salut: Sant Antoni, Santa Ponça, El Carme, Eivissa, Manacor
i Inca, sent l'import del recàrrec de 21.104,62 euros, que suposa
aproximadament un 2 per mil del total de la facturació d'aquests
punts de subministrament en mitja tensió (10.942.906,80 euros).

Quant als punts de subministrament en baixa tensió, la
comercialitzadora elèctrica va detectar en el seu moment 9
centres i unitats bàsiques de salut amb excessos de reactiva, sent
el cost total del recàrrec anual, de maig de 2011 a maig del 2012
de 6.451,70 euros.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CZ)

A la Pregunta RGE núm. 9033/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a servei de
radioteràpia nou Hospital Can Misses d'Eivissa (II). (BOPIB
núm. 113, de 6 de setembre de 2013).

Quines quantitats econòmiques, especificant-ne els
conceptes, ha destinat la Conselleria de Salut del Govern de
les Illes Balears a la implantació del servei de radioteràpia a
Eivissa?

En el projecte modificat de construcció de l'hospital s'han
inclòs en el pressupost els treballs d'excavacions, fonamentació
i execució del búnquer de radioteràpia. El pressupost d'execució
material (PEM) d'aquests treballs ascendeix a la quantitat de
596.142,12 euros. Afegint despeses generals (13%), benefici
industrial (6%) i IVA (21%), el cost real de les obres de
radioteràpia incloses en el projecte modificat seria de
858.385,04 euros.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DA)

A la Pregunta RGE núm. 9034/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a servei de
radioteràpia nou Hospital Can Misses d'Eivissa (III). (BOPIB
núm. 113, de 6 de setembre de 2013).

En quina data està previst l'inici de la prestació del  servei
de radioteràpia a Eivissa?

La data prevista d'inici de la prestació del servei de
radioteràpia a Eivissa és el més aviat possible, depenent de la
posada en marxa del nou hospital, de les condicions tècniques
i assistencials per donar el servei de qualitat que es mereix la
població d'Eivissa i Formentera.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DB)

A la Pregunta RGE núm. 9046/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a expedients
disciplinaris al professorat o al personal no docent oberts a les
Illes Balears des de juliol 2011. (BOPIB núm. 113, de 6 de
setembre de 2013).

Quants expedients disciplinaris al professorat o al personal
no docent s'han obert a les Illes Balears des de juliol de 2011
i per quins motius?

Des de juliol de 2011 s'han obert un total de 10 expedients,
d'aquests 4 corresponen a personal no docent.

Els motius d'incoació d'expedient han estat els següents:
-Falta greu per pertorbació del servei.
-Falta greu per desconsideració.
-Dues faltes greus: desconsideració i manca de rendiment.
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-Falta molt greu: incompliment de funcions en el lloc de
treball o funcions encomanades.

-Dues faltes greus: producció de danys greus als locals, al
material o als documents dels serveis/ desconsideració greu.

-Falta lleu per l'incompliment injustificat de l'horari de
treball.

-Greu manca de rendiment.
-Molt greu: desobediència oberta a els ordres o instruccions

d'un superior.

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

Ordre de Publicació
DC)

A la Pregunta RGE núm. 9091/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
indemnitzacions membres del consell de direcció de Servei de
Salut. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).

Quina indemnització reben per raons d'assistència a les
sessions del consell de direcció del Servei de Salut de les Illes
Balears els seus membres?

Per raó d'assistència a les sessions del consell de direcció del
Servei de Salut, els seus membres no reben cap indemnització.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DD)

A la Pregunta RGE núm. 9092/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a vocals del
Consell de Direcció del Servei de Salut. (BOPIB núm. 113, de
6 de setembre de 2013).

Quins són els cinc vocals designats pel Consell de Govern
al Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears?

Els vocals designats pel Consell de Govern al Consell de
Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears són:

- Director d'assistència sanitària del Servei de Salut.
- Directora de gestió i pressuposts del Servei de Salut.
- Director de recursos humans i relacions laborals del Servei

de Salut.
- Director general de Pressuposts i Finançament.
- Secretària general de la Vicepresidència econòmica.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DE)

A la Pregunta RGE núm. 9093/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a vistiplau
al sistema d'humectació dels climatitzadors de Son Espases.
(BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).

Qui va donar el vistiplau al projecte d'instalAlació a Son
Espases del sistema d'humectació d'aire en els climatitzadors
mitjançant vapor centralitzat?

Referent a qui va aprovar la instalAlació centralitzada de
vapor de l'Hospital de Son Espases, el tràmit administratiu dels
projectes d'obres d'import superior als 350.000,00 euros
requereix la supervisió per part de l'administració. Els tècnics de
la subdirecció d'Obres i Serveis Generals de l'Ib-salut que van
supervisar el projecte, en donar-hi el seu vistiplau van donar la
seva conformitat als criteris de disseny de les instalAlacions.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DF)

A la Pregunta RGE núm. 9094/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sobrecost
energètic Son Espases, penalitzacions. (BOPIB núm. 113, de
6 de setembre de 2013).

Es penalitza a la concessionària de Son Espases per un
sobrecost energètic? Si la resposta és positiva, quina és la
regla o criteri que s'aplica?

El contracte de concessió no incorpora cap supòsit de
deducció per consums energètics. D'altra banda, el contracte
preveu un règim sancionador que no penalitza per aquest motiu.

Els consums energètics de l'hospital estan dins els
paràmetres raonables per aquest tipus d'infraestructura i la
tecnologia utilitzada a la instalAlació.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DG)

A la Pregunta RGE núm. 9095/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a control
despesa energètica Son Espases. (BOPIB núm. 113, de 6 de
setembre de 2013).

Com es controla la despesa energètica de tots els diferents
comerços instalAlats dins el centre hospitalari de Son Espases?

La despesa energètica es controla amb el sistema de gestió
de manteniment (aplicació informàtica) de l'hospital. 

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DH)

A la Pregunta RGE núm. 9096/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
energètica als comerços de Son Espases, control. (BOPIB núm.
113, de 6 de setembre de 2013).

Quina ha estat la despesa econòmica en termes energètics
dels comerços  instalAlats dins el centre hospitalari de Son
Espases? Se solAlicita detall de cada un dels comerços des de
l'obertura del centres hospitalari.
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La despesa es calcula en base a estimacions sobre la
potència connectada i els horaris, i s'abona inclosa a la quota de
lloguer.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DI)

A la Pregunta RGE núm. 9097/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
energètica dels comerços de Son Espases, costos. (BOPIB
núm. 113, de 6 de setembre de 2013).

Qui assumeix el cost econòmic de la despesa energètica
dels comerços instalAlats dins el centre hospitalari de Son
Espases?

Segons el modificat 3 ha de ser el Servei de Salut qui
assumeixi les despeses energètiques d'aquests establiments.
D'altra banda el Servei de Salut rep una contraprestació
econòmica per la seva utilització.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DJ)

A la Pregunta RGE núm. 9347/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Decret Llei
5/2013 (I). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

Quin membre del Consell de Govern encarregà la redacció
del 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?

La consellera competent en la matèria de referència.

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

Ordre de Publicació
DK)

A la Pregunta RGE núm. 9348/13, 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).

Quin personal tècnic participà en la redacció del contingut
del 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?

Dia 5 de setembre de 2013 es varen convocar verbalment
tres tècnics de la Direcció General d'Ordenació, Innovació i
Formació Professional. Aquestes persones varen ser informades
de tot de manera verbal i van poder conèixer una part d'un
article de l'esborrany, però no varen participar en la seva
redacció.

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

Ordre de Publicació
DL)

A la Pregunta RGE núm. 9357/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rates a l'Hospital
Mateu Orfila. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

Quants i quins dies va estar clausurat un quiròfan de
l'Hospital Mateu Orfila a causa de la presència de rates en el
seu interior?

En cap cas no es va clausurar cap quiròfan.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DM)

A la Pregunta RGE núm. 9358/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rates a l'Hospital
Mateu Orfila, 2. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).

Quines actuacions va dur a terme la Gerència de l'Hospital
Mateu Orfila des del moment de la detecció de rates a un
quiròfan del centre hospitalari?

S'activà de manera immediata el protocol preestablert i es
procedí a desratitzar el magatzem i tots els espais propers al lloc
on es detectà el ratolí.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DN)

A la Pregunta RGE núm. 9359/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rates a l'Hospital
Mateu Orfila (III). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).

De quina forma garanteix l'Hospital Mateu Orfila
l'asepticitat i desinfecció dels espais hospitalaris?

Mitjançant el contracte establert a aquest efecte, per al
control dels serveis de neteja, manteniment i per als riscos
laborals.

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

A la Pregunta RGE núm. 9360/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rates a l'Hospital
Mateu Orfila (IV). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).

S'ha obert un expedient i/o investigació per conèixer amb
precisió les causes de la presència de rates a l'interior d'un
quiròfan a l'Hospital Mateu Orfila?

No s'ha detectat mai la presència de rates a cap quiròfan.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DP)

A la Pregunta RGE núm. 9361/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rates a l'Hospital
Mateu Orfila (V). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).

S'ha obert un expedient i/o una investigació per conèixer
amb precisió les causes de la presència de rates a l'interior
d'un quiròfan a l'Hospital Mateu Orfila?

Es va fer al mateix moment.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DQ)

A la Pregunta RGE núm. 9362/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a rates a l'Hospital
Mateu Orfila (VI). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).

Pensa el Govern exigir responsabilitats al gerent de
l'Hospital Mateu Orfila per la clausura d'un quiròfan a
l'Hospital Mateu Orfila per presència de rates?

No s'ha clausurat cap quiròfan a l'Hospital Mateu Orfila.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DR)

A la Pregunta RGE núm. 9442/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Sansó i Fuster, relativa a contractes per
obres, reformes i manteniment. (BOPIB núm. 115, de 20 de
setembre de 2013).

Relació de contractes per obres, per reformes o per
manteniment realitzats per l'Agència Balear de l'Aigua i la
Qualitat Ambiental (ABAQUA) des de l'1 de setembre de 2011
a l'1 de setembre de 2013.

Atès el volum de la documentació solAlicitada, us comunic
que aquesta es troba a disposició de la Sra. Maria Pilar Sansó i

Fuster a les dependències d'ABAQUA (Carrer Gremi Corredors,
10, Polígon Son Rossinyol) perquè pugui fer-hi les consultes
que consideri oportunes.

Per tal de poder atendre-la adequadament, us prec que
concerteu cita prèvia al telèfon 971177672.

Palma, 17 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DS)

A la Pregunta RGE núm. 9443/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a empreses
o particulars contractats. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre
de 2013).

Relació d'empreses o de particulars contractats per
l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
des d'1 de setembre de 2011 a 1 de setembre de 2013.

S'adjunta llistat de les empreses o particulars contractats per
l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
des d'1 de setembre de 2011 a 1 de setembre de 2013.

Palma, 17 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

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

Ordre de Publicació
DT)

A la Pregunta RGE núm. 9472/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos formació
policial 2013. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

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

Ordre de Publicació
DU)

A la Pregunta RGE núm. 9475/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cost curs formació
policial. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

Quin és el cost global (professorat, material, etcètera) d'un
curs de formació bàsica de capacitació per a policia local?

El cost del curs bàsic de capacitació per a policia local
d'Eivissa respondrà als següents conceptes:

1. Costs de 800 hores de formació.
2. Vestuari alumnes i instructors.
3. Proves de selecció: cost tribunal, proves físiques, proves

psicotècniques i reconeixements mèdics alumnes seleccionats.
4. Cost armament i tir.
5. Cost instalAlacions esportives.
6. Material d'intervenció policial.
7. Desplaçaments.
8. Material didàctic.
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El cost definitiu no el podrem tenir fins que no hagi
finalitzat el curs.

Marratxí, 28 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
DV)

A la Pregunta RGE núm. 9531/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments
malalts 2013. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

Quantes persones (malalts i acompanyants per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a l'any 2013)
s'han desplaçat, a través de les ajudes del Govern de les Illes
Balears, a l'illa de Mallorca per assistir a l'hospital de
referència per a al consulta d'un especialista o per a
l'aplicació d'un tractament?

Nombre de trasllats interilles gener-juny 2013.

Trajecte Pacients Acompanyants Pacients +
acompanyants

Eivissa-Mallorca
Menorca-Mallorca
Formentera-Mallorca
Formentera-Eivissa

2.397
2.581
112
40

1.784
2.009
81
26

4.181
4.590
193
66

Total interilles 5.130 3.900 9.030

Font: SAP, actualitzat a 2 d'agost de 2013.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DX)

A la Pregunta RGE núm. 9532/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments de
malalts 2013, 2. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants (per separat) de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2013, total i per illes?

Relació de cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants (per separat, de menorquins, eivissencs i
formenterers) a Mallorca de gener a juny de 2013.

- Eivissa a Mallorca: pacients, 245.827 euros; acompanyant,
193.327 euros; pacients i acompanyants, 439.154 euros.

- Menorca a Mallorca: pacients, 299.868 euros;
acompanyant, 248.644 euros; pacients i acompanyants, 548.512
euros.

- Formentera a Mallorca: pacients, 12.631 euros;
acompanyant, 8.909 euros; pacients i acompanyants, 21.540
euros.

- Formentera a Eivissa: pacients, 965 euros; acompanyant,
451 euros; pacients i acompanyants, 1.416 euros.

- Total: pacients, 559.291 euros; acompanyant, 451.331
euros; pacients i acompanyants, 1.010.622 euros.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DY)

A la Pregunta RGE núm. 9533/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments
malalts 2013 (III). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).

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

La prestació de trasllat de malalts té una assignació anual
per a l'exercici 2013 de 4.600.000 euros. Aquesta assignació no
està diferenciada per illes.

Trasllat de malalts 2.200.000 euros.
Pernoctes    100.000 euros.
Agències 2.300.000 euros.

Total 4.600.000 euros.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DZ)

A la Pregunta RGE núm. 9534/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments
malalts 2013 (IV). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).

Quantes persones (malalts i acompanyants per separat) de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a
l'any 2013) s'han desplaçat, a través de les ajudes del Govern
de les Illes Balears, a la península per assistir a l'hospital de
referència per a al consulta d'un especialista o per a
l'aplicació d'un tractament?

Nombre de trasllats interilles gener-juny 2013.

Trajecte Pacients Acompanyants Pacients +
acompanyants

Eivissa
Menorca
Formentera
Mallorca

395
233
15
1.246

309
175
11
1.025

704
408
26
2.271

Total 1.889 1.520 3.409

Font: SAP, actualitzat a 2 d'agost de 2013.

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

A la Pregunta RGE núm. 9535/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments
malalts 2013 (V). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants a la península (per separat) de mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterers durant l'any 2013, total
i per illes?

Cost dels trasllats a la península de pacients i acompanyants
de gener a juny de 2013.

Trajecte Pacients
(i)

Acompanyants
(i)

Pacients +
acompanyants
(i)

Eivissa
Menorca
Formentera
Mallorca

57.6867 
39.482
2.123
190.646

49.500
34.753
2.232
188.651

107.187
74.235
4.355
379.297

Total 289.937 275.137 565.074

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EB)

A la Pregunta RGE núm. 9625/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a unitat de
trastorns conductals a la residència de Marratxí (VI). (BOPIB
núm. 116, de 27 de setembre de 2013).

Quin era, a l'any 2012, el número de professionals
contractats per desenvolupar les seves tasques a la unitat de
trastorns conductals 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 2012, a la unitat de trastorns
conductals de la residència de Can Carbonell de Marratxí hi
havia 36 professionals contractats. Per especialitats, la seva
distribució era la següent:

Categoria Número

Director/a 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/ària 12
Coordinador/a DUEs 1
DUE 1
Fisioterapeuta 1
Metge/essa psiquiatra 1
Metge/essa 1
Monitor ocupacional 1
Terapeuta ocupacional 1
Psicòleg/òloga 1

Treballador/a social 1

Total 36

S'ha de fer constar que la majoria d'aquests professionals
compartien les seves tasques a la unitat de trastorns conductals
amb el treball a altres àrees funcionals de la residència de Can
Carbonell.

Quant al nombre d'usuaris de la unitat de trastorns
conductals, a 31 de desembre de 2007, hi havia 29 usuaris.

Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
EC)

A les Preguntes RGE núm. 9693/13 a 9698/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
empreses colAlaboradores en pràctiques formatives (I a VI).
(BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).

Quines han estat a Mallorca, a Menorca i a Eivissa i
Formentera les empreses colAlaboradores en pràctiques
formatives el 2012 i el 2013?

En l'actualitat no existeix la denominació de pràctiques
formatives en formació professional del sistema educatiu, sinó
que es denominen mòdul de formació de centres de treball per
als cicles formatius, i mòdul de formació pràctica en empreses
per als programes de qualificació professional de la formació
professional del sistema educatiu.

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

Ordre de Publicació
ED)

A la Pregunta RGE núm. 9699/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
colAlaboradores en FP dual (I). (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).

Quines són les empreses colAlaboradores a Menorca en el
projecte de formació professional en la modalitat dual el curs
2013-2014?

Actualment s'està treballant conjuntament amb l'Associació
Hotelera de Menorca (ASHOME) en la recerca d'empreses per
dur a terme cicles formatius en la modalitat de formació
professional dual. La proposta és d'unes 8 empreses.

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

A la Pregunta RGE núm. 9700/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
colAlaboradores en FP dual (II). (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).

Quines són les empreses colAlaboradores a Eivissa i
Formentera en el projecte de formació professional en la
modalitat dual per al curs 2013/2014?

Conjuntament amb la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació d'Eivissa i Formentera, es treballa en la recerca
d'empreses i en la detecció de sectors productius amb demanda
de treballadors qualificats professionalment per dur a terme la
implantació de cicles formatius en la modalitat dual.

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

Ordre de Publicació
EF)

A la Pregunta RGE núm. 9701/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
colAlaboradores en FP dual (III). (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).

Quines són les empreses colAlaboradores a Mallorca en el
projecte de formació professional en la modalitat dual per al
curs 2013/2014?

Amb caràcter experimental, s'han posat en marxa cicles
formatius de les famílies professionals d'hoteleria i turisme,
administració i gestió, informàtica i comunicacions i electricitat
i electrònica, amb el compromís de participació d'empreses dels
diferents sectors productius amb una totalitat de més de 170
compromisos de contractació laboral per a la formació i
l'aprenentatge.

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

Ordre de Publicació
EG)

A la Pregunta RGE núm. 9702/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
colAlaboradores en FP dual (I). (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).

Quina és l'oferta formativa d'FP en la modalitat dual a
Menorca per al curs 2013/2014?

Actualment s'està treballant conjuntament amb l'Associació
Hotelera de Menorca (ASHOME) en la recerca d'empreses per
dur a terme el cicle formatiu Serveis en restauració, en la
modalitat de formació professional dual.

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

Ordre de Publicació
EH)

A la Pregunta RGE núm. 9703/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a oferta en FP
dual (II). (BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).

Quina és l'oferta formativa d'FP en la modalitat dual per
al curs 2013/2014?

Conjuntament amb la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació d'Eivissa i Formentera, es treballa en la recerca
d'empreses i en la detecció de sectors productius amb demanda
de treballadors qualificats professionalment per dur a terme la
implantació de cicles formatius en la modalitat dual.

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

Ordre de Publicació
EI)

A la Pregunta RGE núm. 9704/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a oferta en FP
dual (III). (BOPIB núm. 116, de 27 de setembre de 2013).

Quantes solAlicituds s'han presentat per accedir als cicles
formatius de formació professional en la modalitat dual per al
curs 2013/2014?

De l'oferta, per a aquest curs, de cicles formatius en la
modalitat dual s'han presentat una totalitat, aproximadament, de
136 solAlicituds.

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

Ordre de Publicació
EJ)

A la Pregunta RGE núm. 9777/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a registre
públic de demandants d'HPO. (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).

Quin és el nombre de famílies o persones apuntades en el
registre públic de demandants d'HPO?

El nombre d'unitats familiars inscrites en el registre públic
d'habitatges protegits de la caib el 2 d'octubre de 2013 és de
5.123.

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

Ordre de Publicació
EK)

A la Pregunta RGE núm. 9920/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a concessió
d'aigües subterrànies. (BOPIB núm. 117, de 4  d'octubre de
2013).

Com valora el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori que la concessió d'aigües subterrànies per a
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l'abastament de poblacions s'atorgui a particulars amb afany
de lucre?

El Reglament de Domini Públic Hidràulic, en els seus
articles 122 i 123, preveu que el servei de subministrament
d'aigua a poblacions es pugui fer per particulars que han de ser
autoritzats per les corporacions locals (ajuntaments).

Per altra banda, la Directiva Marc de l'Aigua (DMA),
estableix que el principi de recuperació de costos, en el seu
article 9. (Artículo 9. Recuperación de los costes de los
servicios relacionados con el agua). Indicant que els costos
dels serveis relacionats amb l'aigua s'han de recuperar. És a dir,
l'aigua potable s'ha de pagar.

D'altra banda, la comunitat autònoma de les Illes Balears
compta amb la comissió de preus de l'aigua, la qual té com a
funció la intervenció de preus d'aigua (proveïment a
poblacions), amb la qual cosa es garanteix i autoritza, si escau,
les tarifes d'aigua per a les poblacions, evitant així l'abús i/o
especulació en els preus.

Per tot l'anterior, el conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori es limita a complir el que està regulat al Reglament
de Domini Públic Hidràulic, a la Directiva Marc de l'Aigua i el
que estableixi la comissió de preus de l'aigua. 

Palma, 18 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
EL)

A la Pregunta RGE núm. 9962/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promoció del
tractament integrat de llengües (I). (BOPIB núm. 117, de 4
d'octubre de 2013).

A quins mitjans de comunicació s'ha fet la campanya de
promoció del tractament integrat de llengües?

S'ha realitzat la campanya d'informació del tractament
integrat de llengües en ràdio, televisió, premsa i mitjans on line
de major difusió de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
EM)

A la Pregunta RGE núm. 9963/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promoció del
tractament integrat de llengües (II). (BOPIB núm. 117, de 4
d'octubre de 2013).

Quin cost global ha tengut la campanya de promoció del
tractament integrat de llengües als mitjans de comunicació de
les Illes Balears?

43.346 euros.

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

Ordre de Publicació
EN)

A la Pregunta RGE núm. 9964/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promoció del
tractament integrat de llengües (III). (BOPIB núm. 117, de 4
d'octubre de 2013).

Quins han estat els criteris per elegir els mitjans de
comunicació que s'han recollit per fer la campanya de
promoció del tractament integrat de llengües?

La planificació de mitjans per a la campanya informativa del
TIL s'ha fet d'acord amb criteris objectius de difusió i
d'audiència (prevists a l'article 6.2 de la Llei 13/2011, de
publicitat institucional de les Illes Balears).

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

Ordre de Publicació
EO)

A la Pregunta RGE núm. 9977/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència, agost 2013. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'agost de 2013?

3.001.419,94 i.

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'agost de 2013?

7.085 beneficiaris.

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes d'agost
de 2013?

282 beneficiaris

De la quantia total de la nòmina d'agost de 2013 de  l'ajuda
econòmica familiar de dependència, quina part correspon a
endarreriments?

1.037.464,85 i.

Quin dia del  mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes d'agost de 2013?

El darrer dia del  mes.

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència el mes d'agost de 2013?

173 persones.

Palma, 18 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
EP)

A la Pregunta RGE núm. 9996/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques, agost 2013. (BOPIB núm. 117, de
4 d'octubre de 2013).
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Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
d'agost als hospitals públics i a les fundacions? Se solAlicita
que s'especifiqui per hospitals o fundacions.

Hospital Son Espases    694
Hospital Son Llàtzer    686
Hospital de Manacor    503
Hospital comarcal d'Inca   396
Hospital Mateu Orfila    409
Hospital Can Misses    601
Hospital de Formentera     24
Total 3.313

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EQ)

A la Pregunta RGE núm. 9998/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques, agost 2013, II. (BOPIB núm. 117,
de 4 d'octubre de 2013).

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
d'agost als hospitals privats amb ànim de lucre o sense ànim de
lucre pagades amb doblers públics, independentment de la
fórmula administrativa que sustenti el pagament? Se solAlicita
que s'especifiqui el nom de l'hospital o clínica i el nombre
d'intervencions realitzades.

Les dades solAlicitades són les següents:
- Hospital Creu Roja: 23.
- Hospital Sant Joan de Déu: 180.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
ER)

A la Pregunta RGE núm. 10000/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
indemnització Sr. Fernando Navarro. (BOPIB núm. 117, de 4
d'octubre de 2013).

S'ha pagat indemnització al Sr. Fernando Navarro,
exgerent de l'Hospital d'Inca després del seu acomiadament via
Reial Decret 1382/1895, o per altre ordenació, per motius de
contracte, o per qualsevol altre motiu? En cas afirmatiu, quina
i en base a quina reglamentació o motiu.

El Sr. Fernando Navarro no ha percebut cap indemnització
pel seu acomiadament com a gerent de l'Hospital d'Inca.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
ES)

A la Pregunta RGE núm. 10009/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a professors
d'atenció a la diversitat (II). (BOPIB núm. 117 de 4 d'octubre
de 2013).

Quina és la relació de professors d'atenció a la diversitat
que hi ha a l'illa d'Eivissa, distribuïts per centres (curs 2012-
2013)?

El nombre de professors a l'illa d'Eivissa durant el curs
2013-2014 va ser de 35.

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

Ordre de Publicació
ET)

A les Preguntes RGE núm. 10010/13 i 10011/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i
Mayans, relatives a comissió tècnica del TIL (I i II). (BOPIB
núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).

Quin va ser el període en què va funcionar la comissió
tècnica del TIL? Quines persones formaven la comissió tècnica
del TIL?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no va
constituir en cap moment una comissió amb aquest nom.

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

Ordre de Publicació
EU)

A la Pregunta RGE núm. 10012/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a formació
professional dual (I). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).

Quina és la relació de centres a Eivissa amb projecte de
formació professional dual per al 2013-2014 a l'illa d'Eivissa?

Conjuntament amb la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació d'Eivissa i Formentera es treballa en la recerca
d'empreses i en la detecció de sectors productius amb demanda
de treballadors qualificats professionalment per dur a terme la
implantació de cicles formatius en la modalitat dual; en funció
del cicle formatiu se seleccionarà el centre més adequat.

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

Ordre de Publicació
EV)

A la Pregunta RGE núm. 10013/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a formació
professional dual (II). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).
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Quina és la relació de centres amb projecte de formació
professional dual per al curs 2013-2014 a l'illa de Mallorca?

IES Ses Estacions.
IES Politècnic.
IES Francesc de Borja Moll.
IES Calvià.
IES Manacor.

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

Ordre de Publicació
EX)

A la Pregunta RGE núm. 10014/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a formació
professional dual (III). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).

Quina és la relació de centres amb projecte de formació
professional dual per al curs 2013-2014 a l'illa de Menorca?

A Menorca només hi ha un centre amb projecte de formació
professional dual, l'IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella).

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

Ordre de Publicació
EY)

A la Pregunta RGE núm. 10055/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a professorat
en vaga. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).

Com ha calculat la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats el percentatge de professorat en vaga des del 16
de setembre de 2013?

El recompte del nombre de docents que feren vaga el dia 16
de setembre de 2013 es va realitzar a través del programa
GESTIB, amb les dades introduïdes per l'equip directiu de cada
centre.

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

Ordre de Publicació
EZ)

A les Preguntes RGE núm. 10074/13, 10075/13 i 10086/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a augmentar les freqüències (I, II i III). (BOPIB núm.
117, de 4 d'octubre de 2013).

Per quin motiu SFM no considera necessari augmentar les
freqüències el diumenge 29 de setembre de 2013? Quins són
els motius que duen a SFM a augmentar les freqüències de tren
a les diferents línies de forma extraordinària en dates
concretes com per exemple el 16 de gener? Quins canvis als
horaris i/o freqüències d'SFM s'han previst per al diumenge 29
de setembre de 2013?

SFM té prevists 4 serveis especials durant l'any, coincidents
amb les revetlles i celebracions més arrelades i a les que
acostumen a assistir un gran nombre de persones (festes de
Vermar, Dijous Bo, Sant Antoni i Sant Sebastià). La realització
de serveis fora d'aquestes dates genera dificultats de caire tècnic
i organitzatiu.

Per al dia 29 de setembre es va considerar que l'oferta de
places que SFM oferia als participants de la manifestació era
suficient. S'adjunten a continuació el nombre de places:

Places a Palma..............14.850
Places a Manacor............8.568
Places a Sa Pobla............4.032
L'encert d'aquesta consideració ho demostra el fet de què el

servei habitual de cap de setmana va ser suficient per traslladar
als usuaris i no va haver-hi en cap moment necessitat de més
capacitat de transport.

Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
FA)

A la Pregunta RGE núm. 10087/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost de enviar un
helicòpter. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).

Quin cost ha tingut enviar un helicòpter el dia 25 de
setembre de 2013 al Castell d'Alaró?

Per part de la Conselleria d'Administracions Públiques no hi
ha hagut cap cost, ja que aquesta conselleria no disposa de cap
helicòpter i per tant, no n'ha enviat cap al Castell d'Alaró.

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

Ordre de Publicació
FB)

A la Pregunta RGE núm. 10370/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a sistemes de
qualitat mediambiental en el sector hoteler. (BOPIB núm. 118,
d'11 d'octubre de 2013).

Quin seguiment fa la Conselleria de Turisme de la
certificació de qualitat mediambiental dels establiments
hotelers de les Illes Balears?

El seguiment de la certificació de qualitat mediambiental
dels establiments hotelers correspon a les empreses
homologades per aquest efecte.

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
FC)

A les Preguntes RGE núm. 10371/13 i 10372/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás,
relatives a formació dels inspectors de turisme en matèria de
qualitat i a formació dels inspectors de turisme en matèria de
gestió mediambiental. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de
2013).

Quina formació reben els inspectors de turisme de la CAIB
en relació amb les normes associades a l'ISO 9000? Quina
formació reben els inspectors de turisme de la CAIB en relació
amb l'ISO 14000 o altres certificacions en matèria de qualitat
ambiental pel que fa als establiments i a les activitats
turístiques de les Illes Balears?

Els inspectors de turisme de la CAIB han realitzat cursos
d'ISO 9000, d'ISO 14000 i de SICTED.

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FD)

A la Pregunta RGE núm. 10421/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a desclassificació
com a ports d'interès general (I). (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).

En quin estat es troben les gestions iniciades el 2011 per a
la tramitació de la desclassificació com a ports d'interès
general dels ports d'Es Molinat i Es Portitxol?

Pendent de decisió estatal.

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FE)

A la Pregunta RGE núm. 10422/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a desclassificació
com a ports d'interès general (II). (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).

Quines gestions s'han fet encaminades a la desclassificació
com a ports d'interès general dels ports de Maó, Eivissa, La
Savina, Alcúdia i Palma?

En data 24 de gener de 2012 es va entregar a la ministra de
Foment un document, del qual vostè en té còpia, amb una sèrie
de peticions relatives a transport aeri i marítim; una d'aquestes
peticions fou la desclassificació dels ports d'interès genera.
Aquesta petició fou reiterada pel director general de Ports i
Aeroports al president de Puertos del Estado en data 19 d'abril
de 2012.

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FF)

A la Pregunta RGE núm. 10432/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a ajudes a joves
creadors. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quines ajudes s'han materialitzat per tal de donar suport
als joves creadors plàstics?

Des de l'Institut Balear de la Joventut cada any es
convoquen diferents certàmens del programa cultura Art Jove,
en matèria de suport a joves creadors, les bases dels quals es
publiquen al BOIB.

El 2012 es varen convocar els certàmens següents:
- Certamen Carnet Jove d'arts plàstiques.
- Certament Carnet Jove de música per a joves intèrprets en

la modalitat de solistes.
- Certamen de Carnet Jove d'audiovisuals.
- Certamen de fotografia CooperArt.
- Certamen d'arquitectura Òpera Prima.

El passat  mes de febrer de 2013 es va realitzar l'exposició
monogràfica de l'obra del guanyador del certamen d'arts
plàstiques 2012, juntament amb les obres que varen resultar
finalistes.

El 2013 s'han convocat els certàmens següents:
- Certamen Carnet Jove de poesia.
- Certamen Carnet Jove de música jove contemporània.
- Certamen Carnet Jove de còmic.
- Certamen Carnet Jove de fotografia CooperArt.
- Certamen Carnet Jove de relats breus solidaris.
- Certamen d'arquitectura jove.

L'IB Jove ha convocat fotografia CooperArt i arquitectura
els dos anys esmentats, gràcies a la colAlaboració d'altres
organismes en aquestes certàmens. La resta de certàmens es van
realitzant en diferents modalitats, amb l'objectiu d'arribar al
major nombre d'artistes possibles en moltes disciplines.

A més l'institut colAlabora juntament amb altres institucions
en un nou projecte per donar a conèixer l'activitat cultural de
joves artistes de les Illes Balears mitjançant una exposició
itinerant que s'inaugurarà a Palma i després recorrerà diferents
ciutats d'Europa i d'altres continents.

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

Ordre de Publicació
FG)

A la Pregunta RGE núm. 10433/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a ajudes a joves
escriptors. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Gaudeixen d'alguna ajuda els joves escriptors per editar la
seva primera obra?

L'Institut d'Estudis Baleàrics ha destinat, a través de la seva
línia de subvencions, 96.235,71 euros a ajudes a l'edició d'obres
de literatura, còmic i pensament durant l'any 2013. És una xifra
molt superior a la que s'havia dedicat en els darrers anys a
l'edició d'obres literàries, còmic i pensament. Aquesta ajuda
s'incrementa durant l'any 2014.
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Aquestes subvencions van destinades a editors amb
residència fiscal a les Illes Balears, ja que pensam que és la
indústria la que ha de fer el triatge entre tota la producció que es
fa a les nostres illes i seleccionar aquella obra que sigui de
qualitat, tant si és d'autor novell com d'un consagrat.

Malgrat això, la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, a través de l'Institut Balear de la Joventut, té el
programa Art Jove, dins el qual s'estableix un premi de novelAla,
un de còmic i un de poesia destinats a joves escriptors sense
obra publicada. El guanyador té un premi en metàlAlic i la
publicació del llibre. Aquest premi compleix aquesta funció.

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

Ordre de Publicació
FH)

A les Preguntes RGE núm. 10728/13 i 10735/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a llocs de treball de personal laboral
adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports i a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria de
Turisme i Esports. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quants de llocs de treball de personal laboral estan
adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports? Quants de llocs
de treball de personal funcionari estan adscrits a la
Conselleria de Turisme i Esports?

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, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FI)

A la Pregunta RGE núm. 10739/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 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 de 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
personal laboral de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i que amb posterioritat s'han publicat
diferents acords de Consell de Govern en dates 6/10/2012
(BOIB 162 de 01/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190 de
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.

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

Ordre de Publicació
FJ)

A les Preguntes RGE núm. 10742/13 i 10798/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a quants de llocs de treball de personal
laboral que estan adscrits a la Conselleria de Turisme i
Esports tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears, i a quants de llocs
de treball de personal funcionari que estan adscrits a la
Conselleria de Turisme i Esports tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quants de llocs de treball de personal laboral que estan
adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports tenen establert
el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears? Quants de llocs de treball de personal funcionari
que estan adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports 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.

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
FK)

A la Pregunta RGE núm. 10746/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats (I). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).

Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi de lloc, denominació i característiques
d'aquest) adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats que tenen establert el requisit de coneixements de
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 de lloc,
denominació i característiques.

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

Ordre de Publicació
FL)

A les Preguntes RGE núm. 10749/13 i 10756/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a coneixements de la llengua catalana a
llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
de Turisme i Esports (I), i a coneixements de la llengua
catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria de Turisme i Esports (I). (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).

Quins són els llocs de treball de personal funcionari (amb
codi de lloc, denominació i característiques d'aquest) adscrits
a la Conselleria de Turisme i Esports que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears? Quins són els llocs de treball de personal
laboral (amb codi de lloc, denominació i característiques
d'aquest) adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports 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 codi de lloc,
denominació i característiques.

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FM)

A la Pregunta RGE núm. 10760/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell  de
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal funcionari adscrit a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats que té 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 coneixement
de la llengua catalana que tenen establert com a requisit
d'ocupació a cada un dels llocs de treball, en el seu cas.

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 de 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
personal laboral de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i que amb posterioritat s'han publicat
diferents acords de Consell de Govern en dates 6/10/2012
(BOIB 162 de 01/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190 de
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.

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

Ordre de Publicació
FN)

A les Preguntes RGE núm. 10763/13 i 10791/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a nivell  de coneixements de la llengua
catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria de Turisme i Esports, i a nivell  de coneixements de
la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral
adscrits a la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB núm.
119, de 18 d'octubre de 2013).

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana té
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal funcionari adscrit a la Conselleria de
Turisme que té establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears? Quin nivell de
coneixement de la llengua catalana té establert com a requisit
d'ocupació cada un dels llocs de treball de personal laboral
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adscrit a la Conselleria de Turisme que té 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 coneixement
de llengua catalana que tenen establert com a requisit
d'ocupació cada un dels llocs de treball, en el seu cas.

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 de 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
personal laboral de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i que amb posterioritat s'han publicat
diferents acords de Consell de Govern en dates 6/10/2012
(BOIB 162 de 01/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190 de
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, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FO)

A la Pregunta RGE núm. 10767/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm.
119, de 18 d'octubre de 2013).

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 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, normativa de funció pública, acords i pactes sindicals:
apartat 5. Ordres de funcions.

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

Ordre de Publicació
FP)

A la Pregunta RGE núm. 10770/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions

dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria de Turisme i Esports 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, normativa de funció pública, acords i pactes sindicals:
apartat 5. Ordres de funcions.

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FQ)

A la Pregunta RGE núm. 10774/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm.
119, de 18 d'octubre de 2013).

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?

En el BOIB núm. 70, de 14-05-2009, es va publicar la
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i  la publicació oficial de l'Acord de la
comissió negociadora del conveni colAlectiu del personal laboral
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, relatiu a les
funcions de les categories professionals.

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

Ordre de Publicació
FR)

A la Pregunta RGE núm. 10777/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria de Turisme i Esports que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?

En el BOIB núm. 70, de 14-05-2009, es va publicar la
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i  la publicació oficial de l'Acord de la
comissió negociadora del conveni colAlectiu del personal laboral
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de la comunitat autònoma de les Illes Balears, relatiu a les
funcions de les categories professionals.

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FS)

A la Pregunta RGE núm. 10784/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal funcionari a la Conselleria de Turisme i
Esports. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Turisme i Esports?

Pel que fa a aquesta conselleria únicament hi ha personal
funcionari adscrit a Ports IB, i la informació solAlicitada 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.

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 de 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
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 de 01/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190 de
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, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FT)

A la Pregunta RGE núm. 10788/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
coneixement de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats que tenen establert el
requisit de coneixement 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 coneixement
de llengua catalana que tenen establert com a requisit d'ocupació
cada un dels llocs de treball, en el seu cas.

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 de 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
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 de 01/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190 de
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.

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

Ordre de Publicació
FU)

A la Pregunta RGE núm. 10795/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).

Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats tenen
establert el requisit de coneixement 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 coneixement
de llengua catalana 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 de 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
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
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(BOIB 162 de 01/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190 de
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.

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

Ordre de Publicació
FV)

A la Pregunta RGE núm. 10805/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal laboral a la Conselleria de Turisme i
Esports. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quants de llocs de treball de personal laboral estan
adscrits o són personal propi a cada una de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Turisme i Esports?

Ports IB 112
Fundació Esport Balear   55
Consorci Escola d'Hoteleria   68
ATB   56

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FX)

A la Pregunta RGE núm. 10810/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrit a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (BOPIB núm. 119 de 18 d'octubre de 2013).

Quins són exactament els llocs de treball de personal
laboral (amb codi de lloc, denominació i característiques)
adscrits o són personal propi de cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts que tenen establert el
requisit de coneixement de la llengua pròpia de les Illes
Balears?

Conselleria: Agència Tributària de les Illes Balears
Centre directiu: ATB011 Departament Tributari
Unitat: ATB0110002 Àrea Gestió Tributària

Lloc: L00290027
Nom: Encarregat/ada administratiu/iva
Destinació: Palma
DT: 1
NL: 1
Específic: 4.118,19
TL: C
FP: C
TJ: N
TC: AA
TR:
AP: AT
Categoria/Espec/Nivell: Encarregat/ada administratiu/iva---3

Requisit: Curs d'atenció al públic organitzat per l'EBAP amb els
seus reciclatges i certificat B2 de català
Obs:
RD: N

Exp: 1
Estat dot: D
Partida: 50001613A01 00000 00 00000
Grup Dot: 3
Persona que l'ocupa: lloc ocupat
Tipus ocupació: A1
Persona titular: Lloc amb titular
Tipus titularitat: A1

Número expansions conselleria: 1
Número expansions total: 1

Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
FY)

A la Pregunta RGE núm. 10812/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal laboral
adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB
núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quins són exactament els llocs de treball de personal
laboral (amb codi de lloc, denominació i característiques
d'aquests) adscrits a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Turisme i Esports que tenen establert el requisit de
coneixement de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Fundació Esport Balear
APP005 - Aux. de premsa/comunicació. 
APP006 - Aux. de protocol. 
APP007 - Aux. Adm. promoció i patrocini. 
AEBE022 - Tutors d'estudis. 
AEBE027 - Aux. administratiu àrea Escola Balear Esport.
UASC039 - Oficial Adm. serveis comuns.
UASC040 - Adm. de serveis comuns.
UASC041 - Respons. centre interpret. i docum.
UASC043 - Adm. del centre mèdic.
UASC044 - Conserge instalAlacions esportives.

Consorci Escola d'Hoteleria
PASADM04 - Adm. de direcció (Experiència RRHH 2 anys,
idioma anglès).
PASSEC01 - Cap de secretaria (Llicenciatura o grau en dret,
econòm. o empresarials o equivalent i experiència en secretaria
acadèmica 2 anys).
PASSEC02 - Administratiu (Experiència en secretaria
acadèmica 2 anys) (2 llocs).
PASCON01 - Conserge (Experiència en consergeria 2 anys) (4
llocs).
PASBIB01 - Bibliotecari (Experiència en biblioteca 2 anys) (2
llocs).
PASRES01 - Cambrer (Experiència en servei de bar o cafeteria
2 anys) (4 llocs).
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ATB
BADG0010 - Lloc base tècnic superior (filologia catalana).
BADG0014 - Aux. recepció, registre, telèfon, vigilància edifici
(habilitació de vigilant de seguretat).

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FZ)

A la Pregunta RGE núm. 10819/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
català del personal funcionari amb requisit de català adscrit
a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB
núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal funcionari adscrits a cada una de  les
entitats del sector públic instrumental vinculades a la
Conselleria de Turisme i Esports que tenen establert el requisit
de coneixement de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?

Pel que fa a aquesta conselleria únicament hi ha personal
funcionari adscrit a Ports IB, i 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 de 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
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 de 01/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190 de
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, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
GA)

A la Pregunta RGE núm. 10826/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
català del personal laboral amb requisit de català adscrit a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 119, de
18 d'octubre de 2013).

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal laboral adscrits a cada una de les entitats
del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Turisme i Esports que tenen establert el requisit
de coneixement de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?

Fundació Esport Balear
Aux. de premsa/comunicació - C1
Aux. de protocol - C1
Aux. Adm. promoció i patrocini - B2
Tutors d'estudis - C1
Aux. administratiu àrea Escola Balear Esport - B2
Oficial Adm. serveis comuns - C1
Adm. de serveis comuns - C1
Respons. centre interpret. i docum - C1
Adm. del centre mèdic - B2
Conserge instalAlacions esportives - B2

Consorci Escola d'Hoteleria
Adm. de direcció - B2
Cap de secretaria - B2
Administratiu - B2 (2 llocs)
Conserge - A2 (4 llocs)
Bibliotecari - B2 (2 llocs)
Cambrer - A2 (4 llocs).

ATB
Lloc base tècnic superior - C2
Aux. recepció, registre, telèfon, vigilància edifici - B2

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
GB)

A la Pregunta RGE núm. 10833/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
del personal funcionari amb requisit de català adscrit a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 119, de
18 d'octubre de 2013).

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a cada una
de  les entitats del sector públic instrumental vinculades a la
Conselleria de Turisme i Esports que tenen establert el requisit
de coneixement de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?

Pel que fa a aquesta conselleria únicament hi ha personal
funcionari adscrit a Ports IB, i 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, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
GC)

A la Pregunta RGE núm. 10840/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
del personal laboral amb requisit de català adscrit a entitats
del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal laboral adscrits o propis de
cada una de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i Esports
que tenen establert el requisit de coneixement de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?

Fundació Esport Balear
Aux. de premsa/comunicació: Atenció mitjans de

comunicació. Elaboració de documentació informativa.
Aux. de protocol: Atenció autoritats/públic.

Desenvolupament d'actes i activitats pròpies de protocol.
Aux. Adm. promoció i patrocini: Atenció públic/telèfon.

Transcripció de documentació administrativa. Control de
registre. Arxiu

Tutors d'estudis: Suport als esportistes.
Aux. administratiu àrea Escola Balear Esport: Atenció

públic/telèfon. Transcripció de docum. administrativa.
Oficial Adm. serveis comuns: Atenció públic/telèfon.

Elaboració i transcripció de docum. administrativa. Control de
registre. Arxiu.

Adm. de serveis comuns: Atenció públic/telèfon. Elaboració
i transcripció de docum. administrativa. Arxiu.

Respons. centre interpret. i docum.: Atenció públic/ telèfon.
Redacció de document. administrativa. Presentació d'informes
relacionats amb el centre.

Adm. del centre mèdic: Atenció als esportistes.
Conserge instalAlacions esportives: Atenció públic/ telèfon.

Control de reserves.

Consorci Escola d'Hoteleria
Adm. de direcció: Gestionar l'agenda/visites. Atenció

telefònica. Arxiu. Tramitació altes i baixes IT. Subministrament
material d'oficina. Convocatòria Consell de Direcció. Gestionar
esdeveniments

Cap de secretaria: Modificació dels plans d'estudis.
Organització i  planificació de la matrícula. Gestió i control
d'actes corresponents a les convocatòries. Tramitació de beques
i ajuts. Control de les caixes de restaurant, cafeteria, etc.
Tramitació de títols i certificats. Tasques de promoció de
l'Escola.

Administratiu (de secretaria): Preinscripcions al pla
d'estudis. Matriculació d'alumnes. Expedients d'alumnes.
tramitació de convocatòries. Atenció al públic/telèfon.
Tramitació de la targeta universitària, de menjador, etc.
Registre. Pàgina web.

Conserge: Gestió i control d'accés.  Atenció públic/ telèfon.
Manteniment de les instalAlacions d'hoteleria i turisme.
Actualitzar la web. Distribució de la premsa diària.

Bibliotecari: Gestió i control bibliogràfic de l'Escola.
Coordinació amb biblioteques de la UIB. Connexió informàtica
amb els centres de dades. Compres. Dossier de premsa.

Cambrer: Complementar el servei de restauració de l'Escola
que realitzen els alumnes a la cafeteria. Donar el servei de dina
a l'autoservei.

ATB
Lloc base tècnic superior: Assessorament lingüístic a les

unitats de l'ATB. Corregir documents. Dissenyar models de
documentació administrativa.

Aux. recepció, registre, telèfon i vigilància edifici: Atenció
al  públic/telèfon. Registre. Control d'accessos a l'edifici.

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
GD)

A la Pregunta RGE núm. 10847/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrit a entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).

Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits
a cada una de  les entitats del sector públic instrumental
vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports tenen
establert el requisit de coneixement de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?

Pel que fa a aquesta conselleria únicament hi ha personal
funcionari adscrit a Ports IB, i la informació solAlicitada 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.

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
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10 d'agost de 2012 d'eliminació de 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
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 de 01/11/2012), 14/12/2012 (BOIB 190 de
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, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
GE)

A la Pregunta RGE núm. 10854/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).

Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits o
que són personal propi a cada una de les entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
de Turisme i Esports tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?

Ports IB   0
Fundació Esport Balear 10
Consorci Escola d'Hoteleria 14
ATB   2

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
GF)

A la Pregunta RGE núm. 10861/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixement de català a llocs de treball de personal funcionari
adscrit a entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB
núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quins són exactament el llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques
d'aquests)  adscrits a cada una de  les entitats del sector públic
instrumental vinculades a la Conselleria de Turisme i Esports
que tenen establert el requisit de coneixement de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?

Pel que fa a aquesta conselleria únicament hi ha personal
funcionari adscrit a Ports IB, i 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, la denominació i les
característiques.

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
GG)

A la Pregunta RGE núm. 10909/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a desqualificació
de l'aeròdrom de Son Bonet com a aeroport d'interès general.
(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quines gestions, tràmits, iniciatives o reunions ha realitzat
el Sr. Conseller de Turisme i Esports o bé el Sr. Director
general de ports i aeroports del Govern de les Illes Balears
amb el Ministeri de Foment sobre el procés de desqualificació
de l'aeròdrom de Son Bonet com a aeroport d'interès general?

He donat compte de les gestions que ha fet la Conselleria de
Turisme en matèria de transport aeri i connectivitat a través de
múltiples iniciatives substanciades tant davant les comissions
com davant el Ple del Parlament, a les actes de les quals em
remet per si no hagués estat present en alguna de les sessions.

Aquestes iniciatives són les següents:
- 5 d'octubre de 2011: Compareixences 1921/2011 i 1943/11

davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori
sobre actuacions en matèria de transport aeri i marítim.

- 29 de març de 2012: Compareixença 539/2012 davant la
Comissió de Turisme per informar sobre les mesures que ha
pres el Govern de les Illes per millorar la connectivitat aèria
entre les illes i la península.

- 17 de maig de 2012: Compareixença 2548/2012 davant la
Comissió de Turisme per tal de donar compte del grau de
compliment del full de ruta de les resolucions aprovades en seu
parlamentària sobre connectivitat aèria.

- 23 d'octubre de 2012: Compareixença 7518/2012 davant el
Ple per donar compte del grau de compliment de la moció
819/2012, relativa a política turística i connectivitat.

- 20 de setembre de 2011: InterpelAlació 3068/2011, relativa
a política de transport aeri.

- 7 de febrer de 2012: InterpelAlació 1888/2011, relativa a
accions per afrontar la temporada baixa.

- 5 de febrer de 2013: InterpelAlació 439/2013, relativa a
problemàtica de la connectivitat aèria i marítima de les Illes i la
compensació de la insularitat.

- Preguntes orals davant el Ple: 3855/11, contestada en data
18 d'octubre de 2011; 3972/11, contestada en data 25 d'octubre
de 2011; 5855/11, contestada en data 22 de desembre de 2011;
426/12, contestada en data 1 de febrer de 2012; 582/12,
contestada en data 7 de febrer de 2012; 755/12, 759/12 i 760/12,
contestades en data 14 de febrer de 2012; 1199/12 i 1200/12,
contestades en data 28 de febrer de 2012; 1488/12, contestada
en data 13 de març de 2012; 2767/12, contestada en data 24
d'abril de 2012; 3726/12, contestada en data 22 de maig de
2012; 4490/12, contestada en data 12 de juny de 2012; 6687/12,
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contestada en data 11 de setembre de 2012; 7694/12, contestada
en data 23 d'octubre de 2012; 8356/12, contestada en data 6 de
novembre de 2012; 8482/12, contestada en data 13 de novembre
de 2012; 9460/12, contestada en data 27 de novembre de 2012;
588/13 i 592/13, contestades en data 5 de febrer de 2013;
810/13, contestada en data 12 de febrer de 2013; 1115/13,
contestada en data 26 de febrer de 2013; 1390/13, contestada en
data 5 de març de 2013; 1842/13, contestada en data 12 de març
de 2013; 2922/13 i 2930/13, contestades en data 26 de març de
2013; 3729/13, contestada en data 16 d'abril de 2013; 3952/13
i 3954/13, contestades en data 23 d'abril de 2013; 5179/13,
contestada en data 21 de maig de 2013.

- Preguntes orals en comissió: 3062/11, contestada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals en data 26
d'octubre de 2011; 3376/11, contestada davant la Comissió de
Turisme en data 27 d'octubre de 2011; 3878/11, contestada
davant la Comissió de Turisme en data 1 de desembre de 2011.
569/12, 1736/12, 1737/12, 1738/12, 1745/12, 1746/12, 1747/12,
1748/12, 1752/12, contestades davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació del Territori en data 2 de maig de 2012.

Aquesta informació es completa amb les respostes a les
preguntes escrites i les solAlicituds de documentació que vostè
mateix ha formulat. Li record que per acord de tots els grups
parlamentaris es creà una ponència específica per tractar els
temes de connectivitat.

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
GH)

A la Pregunta RGE núm. 10911/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a correspondència
rebuda i enviada. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quan se solAlicita del Sr. Conseller de Turisme i Esports
còpia de la correspondència rebuda i enviada per part seva o
del Sr. Director general de Ports i Aeroports del Govern de les
Illes Balears en les seves relacions amb el Ministeri de Foment
sobre qualsevol qüestió d'interès parlamentari i només es lliura
al solAlicitant la correspondència tramitada per no la rebuda,
ha d'entendre el peticionari que el Ministeri de Foment no ha
tengut la consideració deguda amb el Govern de les Illes
Balears i no ha contestat els seus escrits?

Únicament li ha estat lliurada la correspondència oficial que
ha tengut entrada i sortida a través del registre. Les converses
telefòniques, les entrevistes, les reunions o els correus enviats
o rebuts no són tangibles, per tant no tenen suport d'entrega o
són peribles.

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
GI)

A les Preguntes RGE núm. 11073/13 i 11074/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i
Fuster, relatives a informació als turistes els diumenges i els
dies festius (I i II). (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de 2013).

Quines actuacions i punts d'informació s'han posat en
marxa des del Govern de les Illes Balears per millorar la
informació als turistes els diumenges i els dies festius?

Quins són els punts d'informació nous i ja existents que
s'han obert els diumenges i els dies festius, detallant la
localització dels punts?

La CAIB no té cap oficina d'informació turística. La
informació turística és una competència transferida als
respectius consells insulars.

Palma, 30 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
GJ)

A les Preguntes RGE núm. 11172/13 a 11174/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a cost econòmic de les urgències ateses a Son Llàtzer
(I a III). (BOPIB núm. 122 de 4 de novembre de 2013).

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

Ordre de Publicació
GK)

A la Pregunta RGE núm. 11258/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a neteja de
torrents. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Quines actuacions ha fet la Conselleria de Medi Ambient a
dia d'avui per tal de tenir els torrents de les Illes Balears a
punt per les possibles pluges?

6001. Desbrossament i millora dels torrents de Na
Marranxa, S'Estret, Solleric i Rafal Encès, termes municipals
d'Alaró, Consell i Sencelles.

5852. Desbrossament i neteja dels torrents Castellitx i Son
Lloret, terme municipal d'Algaida.

5994. Condicionament i millora dels torrents que discorren
pels nuclis urbans d'Andratx, S'Arracó i Sant Elm, terme
municipal d'Andratx.

6022. Condicionament i millora dels torrents que discorren
pels termes municipals d'Artà i Santa Margalida.

5997. Millora i adequació dels torrents de Bunyola,
Valldemossa, Major i afluents en els termes municipals de
Bunyola, Valldemossa i Deià.

5995. Adequació dels torrents que discorren per les
proximitats de Santa Ponça i Peguera, terme municipal de
Calvià.

5996. Conservació i manteniment del torrent Galatzó i
afluents, terme municipal de Calvià.

6024. Desbrossament i condicionament dels torrents del
terme municipal de Capdepera.
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6000. Adequació del torrent de Pina i afluents, terme
municipal de Costitx.

6011. Neteja i desbrossament dels torrents Llavanera, des
Jondal, es Torrent i afluents en els termes municipals d'Eivissa
i Sant Josep de Sa Talaia.

6045. Neteja i desbrossament dels torrents d'Es Mercadal,
Montpalau, S'Alaró i afluents, terme municipal d'Es Mercadal.
Modificat núm. 1.

5875. Itinerari de natura al torrent d'Esporles (La  Caixa,
Obra Social).

6006. Neteja i desbrossament dels torrents que discorren
pels municipis de Felanitx, Santanyí i Campos.

5860. Desbrossament i neteja del torrent Canta Bou, tram
d'aigües a baix carretera Ma-3440, terme municipal d'Inca.

6099. Desbrossament i neteja dels torrents Na Joanota i Es
Peleg, terme municipal de Llucmajor.

5930. Neteja del torrent de Manacor tram EDAR a
confluència amb torrent de Na Borges, terme municipal de
Manacor.

5882. Restauració d'un tram de mur de pedra en sec en el
torrent Massanella, terme municipal de Mancor de la Vall.

5998. Desbrossament i condicionament dels torrents de
Montblanc-Binicaubell, Síquia Reial i afluents, termes
municipals de Maria de Salut i Ariany.

5457. Condicionament del torrent de Coanegra devora el
nucli anomenat Can Ros des Camp d'Inca, terme municipal de
Marratxí (fase I). Modificat.

6223. Neteja i millora de desguàs del torrent de Coanegra,
tram Son Ramonell, terme municipal de Marratxí.

5383. Reconstrucció de quatre trams de mur en el torrent
Gros a la zona de Son Palou, terme municipal de Palma.

5844. Millora paisatgística, àrea de descans i punt
d'informació de la síquia Reial, terme municipal de Palma (La
Caixa Obra Social).

5853. Reposició i segellat de fissures en el fons del torrent
de Na Bàrbara, tram carrer Baladre, terme municipal de Palma.

5957. Desbrossament i neteja dels torrents d'Es Siquió i Sa
Síquia, trams d'aigües baix carreteres Manacor, terme municipal
de Palma.

6009. Desbrossament i retirada de diversos materials en els
torrents de Na Bàrbara, Sa Riera, Son Xigala, Son Berga, Son
Armandams i Malpas, terme municipal de Palma.

6105. Construcció de solera del torrent del carrer Equador,
terme municipal de Palma.

6230. Reparació de marges de pedra en sec i neteja al torrent
de Sa Síquia aigües avall de la Ma-15, terme municipal de
Palma.

6010. Neteja i desbrossament dels torrents Gros, Coanegra
i afluents, termes municipals de Palma i Marratxí.

5999. Desbrossament i adequació del torrent de Na Borges
(tram Can Panxeta), termes municipals de Petra i Manacor.

5832. Obres de rehabilitació d'un marge i creació de dues
passarelAles a la vuitena etapa de la ruta de pedra en sec, terme
municipal de Pollença.

6029. Conservació i manteniment dels torrents i afluents que
desemboquen a la badia de Pollença i Cala Sant Vicenç, terme
municipal de Pollença.

5849. Restauració d'un tram de mur de pedra en sec en el
torrent Can Faveta, terme municipal de Puigpunyent.

6008. Adequació dels torrents que discorren pels termes
municipals de Sa Pobla i Muro.

6005. Desbrosssament i condicionament dels torrents Es
Buscastell, Es Regueró, Can Llaudis i afluents, terme municipal
de Sant Antoni de Portmany.

6023. Neteja i desbrossament de diversos torrents: Can
Amer, Ses Planes, Sa Blanquera i Port Nou, en els termes
municipals de Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera.

6104. Desbrossament i neteja de les síquies de Son Mascaró,
Son Coll Nou, Son Coll Vell, Son Trobat i Castellitx, terme
municipal de Santa Eugènia.

6036. Neteja i desbrossament del Riu de Santa Eulària, Es
Figuera i afluents en els termes municipals de Santa Eulària des
Riu i Sant Joan de Labritja.

5923. Restauració d'un tram de pedra en sec en el torrent
Coanegra finca de Son Pou, terme municipal de Santa Maria del
Camí.

5883. Restauració d'un tram de mur de pedra en sec en el
torrentó que aboca en el torrent Massanella, terme municipal de
Selva.

6030. Condicionament i millora dels torrents de Massanella,
Búger, Ses Fontanelles i afluents, termes municipals de Selva,
Búger i Mancor.

5848. Restauració de diferents marges del torrent de
Biniaraix, terme municipal de Sóller.

6007. Conservació i manteniment dels torrents Major,
Biniaraix i afluents, termes municipals de Sóller i Fornalutx.

6025. Neteja i condicionament de síquies-torrents de Son
Pujol, Pina, Vilafranca, Solanda i Banyeres en els termes
municipals de Vilafranca, Sant Joan, Montuïri i Porreres.

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

Ordre de Publicació
GL)

A les Preguntes RGE núm. 11384/13, 11630/13, 11801/13,
11972/13, 11545/13, 11716/13, 11887/13 i 12057/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL amb HU
Son Espases el 2010, el 2011, el 2012 i el 2013; factures d'Star
Clinic Care Group SL amb HU Son Espases el 2010, el 2011,
el 2012, i el 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002 SL, amb CIF B57126708, a Hospital Universitari Son
Espases durant 2010, 211, 2012 i 2013. Relació de factures
lliurades per l'empresa Star Clinic Care Group, amb CIF
B57673410, a Hospital Universitari Son Espases durant 2010,
2011, 2012 i 2013.

Les dades solAlicitades en aquesta pregunta escrita són
facilitades a la pregunta amb solAlicitud de documentació
agrupada 12676/13, 12677/13, 12678/13, 12679/13, 12680/13,
12681/13, 12682/13 i 12683/13.

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

A les preguntes RGE núm. 11387/13, 11633/13, 11804/13,
11975/13, 11548/13, 11719/13, 11890 i 12060/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb H de Manacor
2010, 2011, 2012 i 2013; a factures d'STAR CLINIC CARE
GROUP, SL amb H de Manacor 2010, 2011, 2012 i 2013.
(BOPIB núm. 122 de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Hospital de Manacor
durant 2010, 2011, 2012 i 2013. Relació de factures lliurades
per l'empresa STAR CLINIC CARE GROUP, SL amb CIF
B57673410 a Hospital de Manacor durant 2010, 2011, 2012 i
2013.

Les dades solAlicitades a aquesta pregunta escrita són
facilitades a la pregunta amb solAlicitud de documentació
agrupada: RGE núm. 12700/13, 12701/13, 12702/13, 12703/13,
12704/13, 12705/13, 12706/13 i 12707/13.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GN)

A les Preguntes RGE núm. 11397/13, 11609/13, 11780/13
i 11951/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL amb
Fundació Balears a  l'Exterior 2010, 2011, 2012 i 2013.
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL, amb CIF B57126708, a Fundació Balears a
l'Exterior durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Consultada la nostra base de dades, no ens consta el CIF
d'aquesta empresa durant els anys 2010, 2011 i 2012. En relació
amb l'any 2013, la Fundació Balears a l'Exterior es va extingir
el 31 de desembre de 2012.

Palma, 27 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
GO)

A les Preguntes RGE núm. 11398/13, 11525/13, 11610/13,
11696/13, 11781/13, 11867/13, 11952/13 i 12037/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL amb
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears el 2010,
2011, 2012 i 2013; i factures d'Star Clinic Care Group SL amb
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears el 2010,
2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002 SL, amb CIF B57126708, a Fundació Banc de Sang
i Teixits de les Illes Balears durant el 2010, 2011, 2012 i 2013.

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, amb CIF B57673410, a Fundació Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears durant el 2010, 2011, 2012 i 2013.

Distribuciones Pal 2002, SL.
Fra. 3894 (25/07/2011).
Import: 73,07 i.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GP)

A les Preguntes RGE núm. 11399/13, 11526/13, 11611/13,
11697/13, 11782/13, 11868/13, 11953/13 i 12038/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL amb
Fundació Caubet Cimera Illes Balears Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada el 2010, 2011, 2012 i 2013;
i a factures d'Star Clinic Care Group SL amb Fundació Caubet
Cimera Illes Balears Centre Internacional de Medicina
Respiratòria Avançada el 2010, 2011, 2012 i 2013. (BOPIB
núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002 SL, amb CIF B57126708, a Fundació Caubet Cimera
Illes Balears Centre Internacional de Medicina Respiratòria
Avançada durant el 2010, 2011, 2012 i 2013. Relació de
factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care Group, amb
CIF B57673410, a Fundació Caubet Cimera Illes Balears
Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada
durant el 2010, 2011, 2012 i 2013.

No existeixen factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL, ni per l'empresa Star Clinic Care Group, SL a la
Fundació Caubet Cimera Illes Balears Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada durant aquests anys.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GQ)

A les Preguntes RGE núm. 11401/13, 11613/13, 11784/13
i 11955/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL amb
Fundació d'atenció i suport a la dependència i promoció de
l'autonomia personal de les Illes Balears durant el 2010, el
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2011, el 2012 i el 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre
de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002 SL, amb CIF B57126708, a Fundació d'atenció i
suport a la dependència i promoció de l'autonomia personal de
les Illes Balears durant el 2010, el 2011, el 2012 i el 2013.

Els anys 2010, 2011, 2012 i 2013 l'empresa Distribuciones
Pal 2002 SL no va lliurar cap factura a la Fundació d'atenció i
suport a la dependència i promoció de l'autonomia personal de
les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
GR)

A les Preguntes RGE núm. 11404/13, 11405/13, 11411/13,
11490/13, 11499/13, 11501/13, 11504/13, 11516/13, 11616/13,
11617/13, 11623/13, 11661/13, 11670/13, 11672/13, 11675/13,
11687/13, 11787/13, 11788/13, 11794/13, 11832/13, 11841/13,
11843/13, 11846/13, 11858/13, 11931/13, 11958/13, 11959/13,
11965/13, 12002/13, 12011/13, 12013/13, 12016/13, 12028/13,
12044/13, 12049/13 i 12050/13, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a  factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Fundació del Museu i Centre
Cultural de Formentera, amb Fundació Es Baluard Museu
d'Art Modern i Contemporani i amb Fundació per al
Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears 2010,
2011, 2012 i 2013; a factures de STAR CLINIC CARE
GROUP, SL amb Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB) el 2010, 2011, 2012 i 2013; a factures de
STAR CLINIC CARE GROUP, SL amb IBISEC el 2010, 2011,
2012 i 2013; a  factures de STAR CLINIC CARE GROUP, SL
amb Institut Balear de la Joventut el 2010,   2011, 2012 i 2013;
a factures de STAR CLINIC CARE GROUP, SL amb Institut
d'Estudis Baleàrics el 2010, 2011, 2012 i 2013; a factures de
STAR CLINIC CARE GROUP, SL amb Servei d'Ocupació de
les Illes Balears (SOIB) el 2010, 2011, 2012 i 2013; a factures
de Distribuciones Pal 2002, SL amb Institut d'Estudis
Baleàrics el 2013; a factures d'STAR CLINIC CARE GROUP,
SL amb Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i
Contemporani el 2013; a factures d'STAR CLINIC CARE
GROUP , SL amb Fundació Menorquina de l'Òpera el 2013;
i a factures d'STAR CLINIC CARE GROUP SL amb Fundació
per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears el
2013. (BOPIB núm. 122 de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Fundació del Museu i
Centre Cultural de Formentera, a Fundació Es Baluard Museu
d'Art Modern i Contemporani, a Fundació per al Conservatori
de Música i Dansa de les Illes Balears durant 2010, 2011,
2012 i 2013. Relació de factures lliurades per l'empresa STAR
CLINIC CARE GROUP, SL amb CIF B57673410 a Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) durant
el 2010, 2011, 2012 i 2013. Relació de factures de STAR
CLINIC CARE GROUP, SL amb IBISEC el 2010, 2011, 2012
i 2013. Relació de factures lliurades per l'empresa STAR
CLINIC CARE GROUP, SL amb CIF B57673410 a Institut
Balear de la Joventut durant el 2010, 2011, 2012 i 2013.
Relació de factures lliurades per l'empresa STAR CLINIC

CARE GROUP, SL amb CIF B57673410 a Institut d'Estudis
Baleàrics durant el 2010, 2011, 2012 i 2013. Relació de
factures lliurades per l'empresa STAR CLINIC CARE GROUP,
SL amb CIF B57673410 a Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) durant el 2010, 2011, 2012 i 2013. Relació de
factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Institut d'Estudis
Baleàrics el 2013. Relació de factures d'STAR CLINIC CARE
GROUP, SL amb Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i
Contemporani el 2013. Relació de factures d'STAR CLINIC
CARE GROUP , SL amb Fundació Menorquina de l'Òpera el
2013.Factures d'STAR CLINIC CARE GROUP SL amb
Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes
Balears el 2013

Cap factura.

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

Ordre de Publicació
GS)

A la Pregunta RGE núm. 11407/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002 SL amb Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel el 2010. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002 SL, amb CIF B57126708, a Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el 2010.

No hi ha factures lliurades per l'empresa Distribuciones Pal
2002 SL, amb CIF B57126708, a la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel durant el 2010.

Palma, 14 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials. 
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
GT)

A les Preguntes RGE núm. 11409/13, 11536/13, 11621/13,
11707/13, 11792/13, 11878/13, 11963/13 i 12048/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL amb
Fundació Mateu Orfila d'investigació en salut de les Illes
Balears el 2010, 2011, 2012 i 2013; i a factures d'Star Clinic
Care Group SL amb Fundació Mateu Orfila d'investigació en
salut de les Illes Balears el 2010, 2011, 2012 i 2013. (BOPIB
núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002 SL, amb CIF B57126708, a Fundació Mateu Orfila
d'investigació en salut de les Illes Balears durant el 2010,
2011, 2012 i 2013. Relació de factures lliurades per l'empresa
Star Clinic Care Group, amb CIF B57673410, a Fundació
Mateu Orfila d'investigació en salut de les Illes Balears durant
el 2010, 2011, 2012 i 2013.

No existeixen factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL, ni per l'empresa Star Clinic Care Group, SL a la
Fundació Mateu Orfila d'investigació en salut de les Illes
Balears durant aquests anys.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GU)

A les Preguntes RGE núm. 11412/13, 11413/13, 11421/13,
11436/13, 11449/13, 11451/13, 11482/13, 11497/13, 11510/13,
11512/13, 11539/13, 11540/13, 11567/13, 11582/13, 11595/13,
11597/13, 11624/13, 11625/13, 11653/13, 11668/13, 11681/13,
11683/13, 11710/13, 11711/13, 11738/13, 11753/13, 11766/13,
11768/13, 11795/13, 11796/13/13, 11824/13, 11839/13,
11852/13, 11854/13, 11881/13, 11882/13, 11909/13, 11924/13,
11937/13, 11939/13, 11966/13/13, 11967/13, 11994/13,
12009/13, 12022/13, 12024/13, 12051/13 i 12052/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives totes elles a factures de Distribuciones Pal 2002 SL
i d'Star Clinic Care Group SL amb diferents societats adscrites
a la Conselleria de Turisme i Esports durant els anys 2010,
2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).

Relació de factures emeses per l'empresa Distribuciones
Pal 2002 SL, amb CIF B57126708, a Fundació per al
Desenvolupament Sostenible durant el 2010, el 2011, el 2012
i el 2013.  Relació de factures emeses per l'empresa
Distribuciones Pal 2002 SL, amb CIF B57126708, a Fundació
per al suport i la promoció de l'esport balear, Illesport, durant
el 2010, el 2011, el 2012 i el 2013. Relació de factures emeses
per l'empresa Distribuciones Pal 2002 SL, amb CIF
B57126708, a Agència de Turisme de les Illes Balears durant
el 2010, el 2011, el 2012 i el 2013. Relació de factures emeses
per l'empresa Distribuciones Pal 2002 SL, amb CIF
B57126708, a ATB, durant el 2010, el 2011, el 2012 i el 2013.
Relació de factures emeses per l'empresa Distribuciones Pal
2002 SL, amb CIF B57126708, a Palau de Congressos de
Palma SA durant el 2010, el 2011, el 2012 i el 2013. Relació de
factures emeses per l'empresa Distribuciones Pal 2002 SL,
amb CIF B57126708, a Ports de les Illes Balears, durant el
2010, el 2011, el 2012 i el 2013. Relació de factures lliurades
per l'empresa Star Clinic Care Group, amb CIF B57673410,
a Agència de Turisme de les Illes Balears durant el 2010, el
2011, el 2012 i el 2013. Relació de factures lliurades per
l'empresa Star Clinic Care Group, amb CIF B57673410, a
ATB durant el 2010, el 2011, el 2012 i el 2013. Relació de
factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care Group, amb
CIF B57673410, a Palau de Congressos de Palma durant el
2010, el 2011, el 2012 i el 2013. Relació de factures lliurades
per l'empresa Star Clinic Care Group, amb CIF B57673410,
a Ports de les Illes Balears durant el 2010, el 2011, el 2012 i
el 2013. Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic
Care Group, amb CIF B57673410, a Fundació per al
Desenvolupament Sostenible durant el 2010, el 2011, el 2012.
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, amb CIF B57673410, a Fundació per al suport i la
promoció de  l'esport balear, Illesport, durant el 2010, el 2011,
el 2012 i el 2013.

No consta cap factura en relació amb les seves solAlicituds.

Palma, a 21 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
GV)

A la Pregunta RGE núm. 11439/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002 SL amb l'Institut Balear de la Dona el
2010. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002 SL, amb CIF B57126708, a l'Institut Balear de la
Dona durant el 2010.

L'Institut Balear de la Dona no ha tingut cap vincle amb
l'empresa Distribuciones Pal 2002 SL, amb CIF B57126708,
durant el 2010, per la qual cosa no existeix cap factura lliurada
per l'esmentada empresa a l'Institut Balear de la Dona durant
l'any 2010.

Palma, 21 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials. 
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
GX)

A les Preguntes RGE núm. 11448/13, 11594/13, 11765/13
i 11936/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002 SL amb
Multimèdia de les Illes Balears SA els anys 2010, 2011, 2012
i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002 SL, amb CIF B57126708, a Multimèdia de les Illes
Balears SA durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

No hi ha factures lliurades per l'empresa Distribuciones pal
2002 SL, amb CIF B57126707, a Multimèdia de les Illes
Balears SA durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, 27 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
GY)

A les preguntes RGE núm. 11456/13, 11517/13, 11602/13,
11688/13, 11773/13, 11859/13, 11944/13 i  12029/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a  factures de  Distribuciones Pal 2002, SL amb
Servei de Salut de les Illes Balears el 2010, 2011, 2012 i 2013;
i a factures de STAR CLINIC CARE GROUP, SL amb Servei de
Salut de les Illes Balears el 2010, 2011, 2012 i 2013. (BOPIB
núm. 122 de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Servei de Salut de les Illes
Balears durant el 2010, 2011, 2012 i 2013. Relació de factures
lliurades per l'empresa STAR CLINIC CARE GROUP amb CIF
B57673410 a Servei de Salut de les Illes Balears durant el
2010, 2011, 2012 i 2013.

No existeixen factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL ni per l'empresa STAR CLINIC CARE GROUP,
SL al Servei de Salut durant aquests anys, solament tenim
constància de solAlicituds d'interessos de demora.
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EL conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
GZ)

A les Preguntes RGE núm. 11523/13, 11694/13, 11865/13
i 12035/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group SL amb
Fundació Balear de la Memòria Democràtica els anys 2010,
2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, amb CIF B57673410, a Fundació Balear de la
Memòria Democràtica durant els anys 2010, 2011, 2012 i
2013.

No consta cap factura de l'empresa Star Clinic Care Group
a la Fundació Balear de la Memòria Democràtica durant els
anys 2010, 2011 i 2012. D'altra banda en el 2013 no consta cap
factura de l'empresa abans mencionada, atès que mitjançant la
Resolució de la directora general de Relacions Institucionals i
Acció Exterior de 12 de novembre de 2012 es va ordenar la
inscripció de l'acord d'extinció de la Fundació Balear de la
Memòria Democràtica, publicat en el BOIB núm. 180, de 4 de
desembre de 2012.

Palma, 14 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
HA)

A les Preguntes RGE núm. 11524/13, 11695/13, 11866/13
i 12036/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures d'Star Clinic Care Group SL amb
Fundació Balears a l'Exterior els anys 2010, 2011, 2012 i
2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, amb CIF B57673410, a Fundació Balears a l'Exterior
durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Consultada la nostra base de dades, no ens consta el CIF
d'aquesta empresa en data 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, 27 de desembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
HB)

A la Pregunta RGE núm. 11608/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Fundació Balear de la
Memòria Democràtica el 2011. (BOPIB núm. 122 de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Fundació Balear de la
Memòria Democràtica durant el 2011.

No consta cap factura de l'empresa Distribuciones Pal 2002,
SL amb CIF B57126708 a la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica durant el 2011.

Palma, 18 de novembre de 2013.
La consellera de Familia i Serveis Socials:
Sandra Sanz i Herranz.

Ordre de Publicació
HC)

A les Preguntes RGE núm. 11619/13 i 11705/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb
Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel el 2011 i factures
d'STAR CLINIC CARE GROUP amb Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel el 2011. (BOPIB núm. 122 de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Fundació Institut
Socioeductiu s'Estel durant el 2011. Relació de factures
lliurades per l'empresa STAR CLINIC CARE GROUP amb CIF
57673410 a Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel durant el
2011.

No hi ha factures lliurades per les empreses STAR CLINIC
CARE GROUP amb CIF 57673410 i  Distribuciones Pal 2002,
SL amb CIF B57126708 a la Fundació Institut Socioeducatiu
s'Estel durant el 2011.

Palma, 18 de novembre de 2013.
La consellera de Familia i Serveis Socials:
Sandra Sanz i Herranz.

Ordre de Publicació
HD)

A la Pregunta RGE núm. 11751/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Gestió d'Emergències de les
Illes Balears (GEIBSAU) el 2012. (BOPIB núm. 122 de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Gestió d'Emergències de
les Illes Balears (GEIBSAU) durant el 2012.

GEIBSAU no ha rebut cap factura de l'empresa
Distribuciones Pal 2002, SL durant l'any 2012.

Marratxí, 26 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
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Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
HE)

A les Preguntes RGE núm. 11790/13 i 11876/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel el 2012 i factures
d'STAR CLINIC CARE GROUP amb Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel el 2012. (BOPIB núm. 122 de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Fundació Institut
Socioeductiu S'Estel durant el 2012. Relació de factures
lliurades per l'empresa STAR CLINIC CARE GROUP amb CIF
57673410 a Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel durant el
2012.

No hi ha factures lliurades per les empreses STAR CLINIC
CARE GROUP amb CIF 57673410 i  Distribuciones Pal 2002,
SL amb CIF B57126708 a la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel durant el 2012.

Palma, 14 de novembre de 2013.
La consellera de Familia i Serveis Socials:
Sandra Sanz i Herranz.

Ordre de Publicació
HF)

A la Pregunta RGE núm. 11837/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'STAR
CLINIC CARE GROUP, SL amb Gestió d'Emergències de les
Illes Balears (GEIBSAU) el 2012. (BOPIB núm. 122 de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa STAR CLINIC
CARE GROUP, SL amb CIF B57673410 a Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) durant el 2012.

GEIBSAU no ha rebut cap factura de l'empresa STAR
CLINIC CARE GROUP durant l'any 2012.

Marratxí, 26 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
HG)

A la Pregunta RGE núm. 11922/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Gestió d'Emergències de les
Illes Balears (GEIBSAU) el 2013. (BOPIB núm. 122 de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Gestió d'Emergències de
les Illes Balears (GEIBSAU) durant el 2013.

GEIBSAU no ha rebut cap factura de l'empresa
Distribuciones Pal 2002, SL durant l'any 2013.

Marratxí, 26 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
HH)

A la Pregunta RGE núm. 12007/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures d'STAR
CLINIC CARE GROUP, SL amb Gestió d'Emergències de les
Illes Balears (GEIBSAU) el 2013. (BOPIB núm. 122 de 4 de
novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa STAR CLINI
CARE GROUP, SL amb CIF B57673410 a Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) durant el 2013.

GEIBSAU no ha rebut cap factura de l'empresa STAR
CLINIC CARE GROUP, SL durant l'any 2013.

Marratxí, 26 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
HI)

A la Pregunta RGE núm. 12079/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a espais lliures de
l'estació intermodal. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).

Quina política du o pensa dur a terme l'empresa pública de
transports de les Illes Balears en relació amb els espais lliures
de l'estació intermodal per ubicar locals comercials?

Aquesta pregunta ja va ser contestada a la RGE núm.
11116/2013.

Palma, 11 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
HJ)

A les Preguntes RGE núm. 12143/13, 12280/13, 12355/13,
12430/13, 12506/13, 12581/13, 12656/13 i 12774/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group SL a Fundació Caubet Cimera Illes Balears Centre
Internacional de Medicina Respiratòria Avançada el 2010,
2011, 2012 i 2013; i a factures lliurades per l'empresa
Distribuciones Pal 2002 SL a Fundació Caubet Cimera Illes
Balears Centre Internacional de Medicina Respiratòria
Avançada 2010, 2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Còpia de les factures lliurades per l'empresa Star Clinic
Care Group SL, amb CIF B57673410, a Fundació Caubet
Cimera Illes Balears Centre Internacional de Medicina
Respiratòria Avançada durant el 2010, 2011, 2012 i 2013.
Còpia de les factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002 SL, amb CIF B57126708, a Fundació Caubet Cimera
Illes Balears Centre Internacional de Medicina Respiratòria
Avançada durant 2010, 2011, 2012 i 2013.

No existeixen factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL, ni per l'empresa Star Clinic Care Group, SL a la
Fundació Caubet Cimera Illes Balears Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada durant aquests anys.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
HK)

A les Preguntes RGE núm. 12146/13, 12283/13, 12358/13,
12433/13, 12509/13, 12584/13, 12659/13 i 12777/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group SL a Fundació d'investigació sanitària de les Illes
Balears Ramon Llull 2010, 2011, 2012 i 2013; i a factures
lliurades per l'empresa Distribuciones Pal 2002 SL a Fundació
d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull 2010,
2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).

Còpia de les factures lliurades per l'empresa Star Clinic
Care Group SL, amb CIF B57673410, a Fundació
d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull durant
2010, 2011, 2012 i 2013. Còpia de les factures lliurades per
l'empresa Distribuciones Pal 2002 SL, amb CIF B57126708,
a Fundació d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon
Llull durant 2010, 2011, 2012 i 2013

No existeixen factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL, ni per l'empresa Star Clinic Care Group, SL a la
Fundació d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon
Llull durant aquests anys.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
HL)

A la Pregunta RGE núm. 12790/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a xifra d'estalvi de
despesa farmacèutica (IV). (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears des que es van posar en funcionament els nous
copagaments farmacèutics, durant el seu primer any, que
correspon a la nova aportació de les persones actives, que
aporten més del 10%, per mitjà del nou copagament
farmacèutic, desglossat per illes?

A la resposta 8495/2013 es varen facilitar aquestes dades a
nivell de comunitat autònoma.

Malauradament, en el sistema de gestió de la prestació
farmacèutica la informació referent a l'usuari i TSI no té
associada la informació relativa a l'àrea sanitària, motiu pel qual
no es pot calcular l'estalvi desglossat per illes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
HM)

A la Pregunta RGE núm. 12826/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Policlínica
Nuestra Sra. del Rosario SA (XX). (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

El dia 1 d'agost de 2012 es va subscriure un contracte per
a la prestació de servei d'assistència sanitària
d'hemodinàmica, neurocirurgia d'urgències i tomografies
axials computeritzades (TAC) en l'àmbit de gestió de l'àrea de
salut d'Eivissa i Formentera, entre l'Ib-salut i l'empresa
Policlínica Nuestra Sra. del Rosario, SA, fins al dia 15 de maig
de 2013. Existeix pròrroga des de dia 16 de maig de 2013?
Fins a quina data?

Hi ha pròrroga signada del contracte des del dia 16 de maig
de 2013 fins al 31 de  març de 2014.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
HN)

A les Preguntes RGE núm. 12937/13 a 12941/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
relatives a subvencions en matèria d'immigració (I i II), i a
resolució de 31 de maig del 2013 en matèria d'immigració (I
a III). (BOPIB núm. 123 de 8 de novembre de 2013).

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

A la Pregunta RGE núm. 13039/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a habitatges de
vacances. (BOPIB núm. 124, de 15 de novembre de 2013).

Quants dels 4.000 habitatges de vacances donats d'alta a
les Illes segons informació feta pública pel conseller de
Turisme el dia 30/10/2013 són d'edificis hotelers?

Cap.

Palma, 20 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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