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S) A la Pregunta RGE núm. 6802/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a memòria d'execució
del Programa anual d'estadística 2012.
8190
T) A la Pregunta RGE núm. 6850/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció de
retribucions, per baixa d'IT (XVIII).
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U) A la Pregunta RGE núm. 7791/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials 2.
8190
V) A les Preguntes RGE núm. 7866/13, 7875/13 i 7884/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra , relatives a
persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 11, 12 i 13.
8191
X) A les Preguntes RGE núm. 7893/13, 7902/13, 7911/13, 7920/13, 7929/13, 7938/13 i 7947/13, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a persones amb contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts (14 a 20).
8191
Y) A les Preguntes RGE núm. 7984/13 i 8027/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de CAIB Patrimoni, SA (II).
8192
Z) A la Pregunta RGE núm. 8070/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de CAIB Patrimoni, SA (I).
8192
AA) A la Pregunta RGE núm. 8198/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de CAIB Patrimoni, SA (IV).
8192
AB) A la Pregunta RGE núm. 8238/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a habitatges propietat del Govern
desocupats.
8192
AC) A les Preguntes RGE núm. 8529/13, 8536/13, 8540/13 i 8547/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a usuaris de SFM al juny (I a IV).
8192
AD) A la Pregunta RGE núm. 8661/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dispensació
anticonceptius orals, juliol 2013.
8192
AE) A la Pregunta RGE núm. 8821/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Rodríguez i Santiago, relativa a bateries d'energia
reactiva a Son Espases.
8193
AF) A les Preguntes RGE núm. 8841/13 a 8844/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a analítiques
específiques per determinar una infecció per VIH/SIDA durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
8193
AG) A la Pregunta RGE núm. 9317/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a Amas, ràtios.
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AH) A la Pregunta RGE núm. 9318/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a Amas, recursos.
8194
AI) A la Pregunta RGE núm. 9319/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a Amas, vigilància marítima.
8194
AJ) A la Pregunta RGE núm. 9320/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a Amas, divisió del servei.
8194
AK) A la Pregunta RGE núm. 9965/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promoció del Tractament
Integrat de Llengües (IV).
8194
AL) A la Pregunta RGE núm. 9978/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputat Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos de menors
al Centre Es Fusteret, agost 2013.
8194
AM) A la Pregunta RGE núm. 9979/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos de menors
al Centre Es Mussol, agost 2013.
8194
AN) A la Pregunta RGE núm. 9980/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos de menors
al Centre Es Pinaret, agost 2013.
8195
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AO) A les Preguntes RGE núm. 9981/13 i 10490/13 presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
ingressos de menors al Centre Socioeducatiu d'Incorporació Social, agost i setembre 2013.
8195
AP) A la Pregunta RGE núm. 9983/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre
Es Mussol, agost 2013
8195
AQ) A la Pregunta RGE núm. 9984/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre
Es Pinaret, agost 2013.
8195
AR) A la Pregunta RGE núm. 9985/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre
Socioeducatiu d'Incorporació Social, agost 2013.
8195
AS) A la Pregunta RGE núm. 9986/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa de Medi
Obert, agost 2013.
8196
AT) A la Pregunta RGE núm. 9987/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa de Medi
Obert, agost 2013 (II).
8196
AU) A la Pregunta RGE núm. 9988/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a renda bàsica, agost
2013.
8196
AV) A la Pregunta RGE núm. 9997/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a programa d'atenció
dental infantojuvenil, agost 2013.
8196
AX) A les Preguntes RGE núm. 9999/13 i 10510/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
anticonceptius orals, agost 2013 i setembre 2013.
8196
AY) A les Preguntes RGE núm. 10006/13 i 10008/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives a
relació d'ATS a l'illa d'Eivissa (I i II).
8197
AZ) A la Pregunta RGE núm. 10015/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a Centre de Can
Marines.
8197
BA) A la Pregunta RGE núm. 10016/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a inversió del Govern
a Eivissa.
8197
BB) A la Pregunta RGE núm. 10056/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a desplaçaments de
metges especialistes de Son Espases (I).
8197
BC) A la Pregunta RGE núm. 10057/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a desplaçaments de
metges especialistes de Son Espases (II).
8197
BD) A les Preguntes RGE núm. 10167/13 i 10168/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relatives a
alumnes matriculats al centre Aladern (III i IV).
8197
BE) A la Pregunta RGE núm. 10356/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (VII).
8198
BF) A la Pregunta RGE núm. 10357/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (VIII).
8198
BG) A les Preguntes RGE núm. 10358/13 i 10359/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
(IX i X).
8198
BH) A la Pregunta RGE núm. 10429/13, presentada per l'Hble Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a centres escolars amb aules
prefabricades (III).
8198
BI) A la Pregunta RGE núm. 10464/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a revisió del Pla
d'ordenació dels recursos natural de la Serra de Tramuntana.
8198
BJ) A la Pregunta RGE núm. 10465/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a treball de control
d'usos de Cabrera.
8199
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BK) A la Pregunta RGE núm. 10477/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció per a
dones embarassades per al 2013.
8199
BL) A la Pregunta RGE núm. 10478/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció per a
joves sotmesos a la tutela administrativa per al 2013.
8199
BM) A la Pregunta RGE núm. 10479/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció per
a joves sotmesos a la tutela administrativa per al 2012.
8199
BN) A la Pregunta RGE núm. 10486/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dependència,
setembre 2013.
8199
BO) A la Pregunta RGE núm. 10487/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Fusteret, setembre 2013.
8200
BP) A la Pregunta RGE núm. 10488/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Mussol, setembre 2013.
8200
BQ) A la Pregunta RGE núm. 10489/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Pinaret, setembre 2013.
8200
BR) A la Pregunta RGE núm. 10491/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre
Es Fusteret, setembre 2013.
8201
BS) A la Pregunta RGE núm. 10492/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre
Es Mussol, setembre 2013
8201
BT) A la Pregunta RGE núm. 10493/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre
Es Pinaret, setembre 2013.
8201
BU) A la Pregunta RGE núm. 10494/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre
socioeducatiu d'incorporació social, setembre 2013.
8201
BV) A la Pregunta RGE núm. 10495/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa Medi
Obert, setembre 2013.
8201
BX) A la Pregunta RGE núm. 10496/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa Medi
Obert 2, setembre 2013.
8201
BY) A la Pregunta RGE núm. 10497/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a renda bàsica,
setembre 2013.
8202
BZ) A la Pregunta RGE núm. 10499/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVES, setembre
2013.
8202
CA) A la Pregunta RGE núm. 10500/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció precoç
del càncer de mama, setembre 2013.
8202
CB) A la Pregunta RGE núm. 10508/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques a hospitals públics i fundacions, setembre 2013.
8202
CC) A la Pregunta RGE núm. 10509/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques a hospitals privats amb dobles públics, setembre 2013.
8202
CD) A la Pregunta RGE núm. 10515/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reiteració pregunta
no contestada: quantitat econòmica estalviada pel Govern amb la retirada de la targeta sanitària a persones immigrants.
8202
CE) A la Pregunta RGE núm. 10630/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal
funcionari adscrits a Presidència del Govern (II).
8203
CF) A la Pregunta RGE núm. 10634/13, presentada per l'Hble Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal laboral
adscrit a Presidència del Govern (III).
8203
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CG) A la Pregunta RGE núm. 10653/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
(IV).
8203
CH) A la Pregunta RGE núm. 10656/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
(VII).
8204
CI) A la Pregunta RGE núm. 10657/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
(VIII).
8204
CJ) A les Preguntes RGE núm. 10658/13, 10662/13, 10666/13, 10670/13 i 10674/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, relatives a personal adscrits a la Conselleria de Salut (I), a coneixements de la llengua catalana del personal adscrit
a la Conselleria de Salut (I i IV), a llocs de treball a la Conselleria de Salut (I) i a funcions dels llocs de treball adscrit a la Conselleria
de Salut (I).
8204
CK) A les Preguntes RGE núm. 10659/13, 10663/13, 10667/13, 10671/13 i 10675/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, relatives a personal adscrits a la Conselleria de Salut (II), a coneixements de la llengua catalana del personal adscrit
a la Conselleria de Salut (II i VI), a llocs de treball a la Conselleria de Salut (II) i a funcions dels llocs de treball adscrit a la Conselleria
de Salut (II).
8205
CL) A les Preguntes RGE núm. 10660/13, 10664/13, 10668/13, 10672/13 i 10676/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, relatives a personal adscrits a la Conselleria de Salut (III), a coneixements de la llengua catalana del personal adscrit
a la Conselleria de Salut (III i VII), a llocs de treball a la Conselleria de Salut (III) i a funcions dels llocs de treball adscrit a la Conselleria
de Salut (II).
8205
CM) A les Preguntes RGE núm. 10661/13, 10665/13, 10669/13, 10673/13 i 10677/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, relatives a personal adscrits a la Conselleria de Salut (IV), a coneixements de la llengua catalana del personal adscrit
a la Conselleria de Salut (IV i VIII), a llocs de treball a la Conselleria de Salut (IV) i a funcions dels llocs de treball adscrit a la
Conselleria de Salut (IV).
8205
CN) A la Pregunta RGE núm. 10713/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reiteració
8205
solAlicitud de documentació 4358/12, relativa a estalvi per serveis de turisme sanitari.
CO) A la Pregunta RGE núm. 10714/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Comissió d'anàlisi
d'estudis i implementació en salut pública.
8206
CP) A la Pregunta RGE núm. 10720/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a viatge a Amèrica del
President (3).
8206
CQ) A les Preguntes RGE núm. 10723/13, 10730/13, 10737/13, 10744/13, 10751/13 i 10793/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a llocs de treball de personal laboral i de personal funcionari i laboral adscrits a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori i a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral i de personal
funcionari adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
8206
CR) A la Pregunta RGE núm. 10725/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
8207
CS) A la Pregunta RGE núm. 10729/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques.
8207
CT) A la Pregunta RGE núm. 10732/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
8207
CU) A les Preguntes RGE núm. 10758/13, 10765/13, 10772/13 i 10786/13, 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, funcions dels llocs de
treball
8207
CV) A la Pregunta RGE núm. 10785/13, 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 laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques.
8207
CX) A la Pregunta RGE núm. 10792/13, 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'Administracions Públiques.
8208
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CY) A la Pregunta RGE núm. 10804/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal laboral a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
8208
CZ) A la Pregunta RGE núm. 10806/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixement
del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Administracion
8208
DA) A la Pregunta RGE núm. 10820/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de català
del personal laboral amb requisit de català adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques.
8209
DB) A la Pregunta RGE núm. 10834/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions del
personal laboral amb requisit de català adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques.
8209
DC) A la Pregunta RGE núm. 10848/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal laboral adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Administracions
Públiques.
8209
DD) A la Pregunta RGE núm. 10864/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a dret a l'educació dels
joves amb trastorns de salut mental.
8210
DE) A la Pregunta RGE núm. 10866/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a conveni amb
l'Associació ASPANOB per a desenvolupar el Programa de suport escolar (I).
8210
DF) A la Pregunta RGE núm. 10867/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a conveni amb
l'Associació ASPANOB per a desenvolupar el Programa de Suport Escolar (II).
8210
DG) A la Pregunta RGE núm. 10950/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a morts per suïcidi.
8210
DH) A la Pregunta RGE núm. 10951/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a morts per ofegament.
8211
DI) A les Preguntes de la RGE núm. 10953/13 a 10961/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant els mesos de gener a setembre de 2013.
8211
DJ) A la Pregunta RGE núm. 10969/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluc Armengol i Socías, relativa a decret
integrat de llengües.
8211
DK) A la Pregunta RGE núm. 11016/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a campanya per impulsar
el turisme en el mercat.
8211
DL) A la Pregunta RGE núm. 11017/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a impuls al mercat turístic
nacional.
8211
DM) A la Pregunta RGE núm. 11071/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a programa
Emprendetur 2013.
8212
DN) A la Pregunta RGE núm. 11075/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a accidents als hotels
de les Illes Balears.
8212
DO) A la Pregunta RGE núm. 11109/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a neteja torrents de
Manacor.
8212
DP) A la Pregunta RGE núm. 11114/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a matèries no
lingüístiques en castellà.
8212
DQ) A la Pregunta RGE núm. 11116/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a espais lliures de l'estació
intermodal.
8212
DR) A la Pregunta RGE núm. 11150/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluc Armengol i Socías, relativa a Policlínica
Nuestra Señora del Rosario (I).
8213
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DS) A la Pregunta RGE núm. 11151/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluc Armengol i Socías, relativa a Policlínica
Nuestra Señora del Rosario (II).
8213
DT) A la Pregunta RGE núm. 11152/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a nou
hospital de Can Misses (I).
8213
DU) A la Pregunta RGE núm. 11153/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a nou
hospital de Can Misses (II).
8213
DV) A la Pregunta RGE núm. 11281/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a regates SAR
Princesa Sofía 2013.
8213
DX) A les Preguntes RGE núm. 11402/13, 11529/13, 11614/13, 11700/13, 11785/13, 11871/13, 11956/13 i 12041/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Fundació d'Investigació Sanitària
de les Illes Balears. Ramon Llull els anys 2010, 2011, 2012 i 2013 i factures de Star Clínic Care Group, SL amb Fundació d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears. Ramon Llull els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
8213
DY) A les Preguntes RGE núm. 11426/13 i 11487/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
de Distribuciones Pal 2002, SL i de Star Clinic Care Grup, SL amb Consorci de Transports de Mallorca el 2010.
8214
DZ) A la Pregunta RGE núm. 11428/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb l'Escola Balear d'Administració Pública el 2010.
8214
EA) A les Preguntes RGE núm. 11431/13, 11432/13, 11577/13 i 11578/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a Factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb Fogaiba i amb Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears els anys
8214
EB) A la Pregunta RGE núm. 11489/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star Clinic
Care Group, SL amb l'Escola Balear d'Administració Pública el 2010
8214
EC) A la Pregunta RGE núm. 11495/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star Clinic
Care Group, SL amb Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) el 2010.
8214
ED) A la Pregunta RGE núm. 11528/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star Clinic
Care Group, SL amb Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears el 2010.
8214
EE) A la Pregunta RGE núm. 11574/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Distribucions
Pal 2002, SL amb l'Escola Balear d'Administració Pública el 2011.
8215
EF) A la Pregunta RGE núm. 11660/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star Clinic
Care Group, SL amb l'Escola Balear d'Administració Pública el 2011.
8215
EG) A la Pregunta RGE núm. 11666/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star Clinic
Care Group, SL amb Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) el 2011.
8215
EH) A la Pregunta RGE núm. 11745/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Distribucions
Pal 2002, SL, amb l'Escola Balear d'Administració Pública el 2012.
8215
EI) A la Pregunta RGE núm. 11831/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star Clinic
Care Group, SL amb l'Escola d'Administració Pública el 2012.
8215
EJ) A la Pregunta RGE núm. 12001/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star Clinic
Care Group, SL amb l'Escola Balear d'Administració Pública el 2013.
8215
EK) A la Pregunta RGE núm. 12787/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a xifra d'estalvi en despesa
farmacèutica (I).
8216
EL) A la Pregunta RGE núm. 12789/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a xifra d'estalvi en despesa
farmacèutica (III)
8216
EM) A la Pregunta RGE núm. 12791/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a xifra d'estalvi en
8216
despesa farmacèutica (V).
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3.17. INFORMACIÓ
A) Convocatòria de sessió de la Diputació Permanent per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió extraordinària del Ple de
la cambra, amb un concret ordre del dia (RGE núm. 413/14).
8216
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 325/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a expedients en relació amb la política educativa del
Govern. (Mesa de 24 de gener de 2014).
Palma, a 24 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 404/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a defugir del
diàleg i la negociació. (Mesa de 24 de gener de 2014).
RGE núm. 405/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnat de necessitats educatives significatives. (Mesa de 24
de gener de 2014).
RGE núm. 406/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a resoldre el conflicte educatiu. (Mesa de 24 de gener de
2014).
Palma, a 24 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, sobre
expedients en relació a la política educativa del Govern.
Expedients en relació a la política educativa del Govern
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats sobre els expedients
sancionadors oberts a docents i la consegüent reactivació de la
vaga en el sector educatiu.
Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 401/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
diligències prèvies a un expedient disciplinari. (Mesa de 24 de
gener de 2014).
RGE núm. 402/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desautorització de manifestacions. (Mesa de 24 de gener de
2014).
RGE núm. 403/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per
a l'autorització per a l'exhibició de símbols. (Mesa de 24 de
gener de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Diligències prèvies a un expedient disciplinari
Ens pot confirmar la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats si s'han obert diligències prèvies a un expedient
disciplinari al cap d'estudis i a d'altre professorat de l'IES de
Marratxí?
Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Desautorització de manifestacions
Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, per què
no ha desautoritzat vostè les manifestacions que han fet
membres del Partit Popular donant suport a les convocatòries
per increpar i amenaçar els docents que varen secundar la
jornada de vaga del passat dia 7 de gener?
Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Resoldre el conflicte educatiu

Criteris per a l'autorització per a l'exhibició de símbols
Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, ja sap
quins criteris aplicarà a l'hora de donar autorització per a
l'exhibició de símbols als centres docents de les Illes Balears,
atès que la llei no n'estableix cap?

Quines han estat les actuacions que ha dut a terme vostè,
com a president del Govern de les Illes Balears, per resoldre el
conflicte educatiu?
Palma, a 9 de gener de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Palma, a 9 de gener de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

Ordre de Publicació

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

RGE núm.324/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a arxiu de l'expedient disciplinari al director de l'IES
de Marratxí. (Mesa de 24 de gener de 2014).
Palma, a 24 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Defugir el diàleg i la negociació
Creu, la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats,
que defugir el diàleg i la negociació és el millor exemple de
democràcia que pot donar als alumnes, als pares i a la societat
en general?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Palma, a 10 de gener de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Arxiu de l'expedient disciplinari al director de l’IES de Marratxí

E)

Exposició de motius

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Alumnat de necessitats educatives significatives
Quines gestions està fent el Govern per tal de palAliar les
mancances que pateix l'alumnat de necessitats educatives
significatives?
Palma, a 13 de gener de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Dia 19 de desembre la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats va obrir un nou expedient sancionador a un director
d’institut de secundària de les Illes Balears, concretament al de
l’IES de Marratxí, per una falta qualificada com a molt greu
motivada en la conculcació del dret a l’educació durant els dies
de la vaga d’aquesta tardor, segons la denúncia d’un pare que en
l’esmentat centre educatiu no s’avançava matèria en aquells
dies.
No acompanyen l’expedient mesures cautelars com en el cas
dels tres directors de Maó, i entre els fets denunciats i l’obertura
de l’expedient han transcorregut tres mesos i no 24 hores com
va passar en el primer cas. No obstant això, tampoc ara no s’han
obert diligències prèvies, ni s’ha donat lloc que els fets fossin
contrastats pel funcionari acusat, evidenciant una actitud ja
condemnatòria per part de l’administració cap al director.
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A més d’aquest expedient sembla que al mateix centre s’han
iniciat actuacions des de la conselleria per acusar altres
membres del claustre, entre ells el cap d’estudis.

Francina Armengol i Socías.

Aquests fets, sense que s’hagin tancat encara els expedients
oberts als directors de Maó, fa més de cinc mesos, en
contradicció amb les paraules de la consellera Camps de donar
la màxima celeritat a la seva tramitació, fan sospitar les
intencions de la conselleria d’allargar una situació de força cap
als docents que no fa presagiar la finalització ràpida del
conflicte d'aquest passat estiu.

A)

És per aquesta raó que consideram que l’actitud de la
conselleria amb els equips directius dels centres no és la de
solucionar la crispació amb què va acabar el primer trimestre,
sinó que continua sent de belAligerància contra els docent i,
aquest, un episodi més de provocació a la comunitat educativa,
en uns moments en què el professorat, en una mostra de bona
voluntat en la negociació, havia retornat a les aules, sense
desconvocar, no obstant això, la vaga.

La fusió de la Fundació d'Atenció i Suport a la dependència
amb el Consorci de recursos sociosanitaris, implicarà una
reducció del personal de la Fundació o del Consorci? En cas
afirmatiu, ens poden dir el número i l'entitat?

Davant aquests fets i després que la conselleria no hagi
acceptat tampoc cap de les demandes del comitè de vaga, els
docents, aquest dia 7 de gener, han tornat a deixar les aules
buides, de manera que aquest curs ja es pot donar per perdut
acadèmicament si no es posa una ràpida solució al conflicte les
conseqüències del qual les patiran inexorablement l’alumnat.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A la Pregunta RGE núm. 7784/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a fusió de la
Fundació d'Atenció i Suport a la dependència amb el Consorci
de recursos sociosanitaris. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012 ).

La integració de la Fundació d'Atenció i Suport a la
dependència amb el Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears implicarà una reducció del
personal de la Fundació, ja que se suprimeix el lloc de feina del
gerent d'aquesta.
Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Ordre de Publicació
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’actitud de
provocació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
que significa l’obertura d’expedient sancionador al director de
l’IES de Marratxí, en el marc del conflicte amb la comunitat
educativa.
2. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport i
la seva solidaritat al director de l’IES de Marratxí i li reconeix
la seva competència en l’organització del centre docent, tant en
les jornades de vaga com en aquelles de caire ordinari.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats a tancar abans de finals de
gener els expedients oberts als directors d’instituts de
secundària de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitat a no obrir cap expedient més,
ni a l’equip directiu ni al professorat dels centres docents, en
l’exercici dels seus drets fonamentals com són el d’expressió o
el de vaga.
5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats a reiniciar immediatament
una negociació real amb el Comitè de Vaga dels Docents que
s’encamini de manera efectiva a posar fi al conflicte existent en
el sector educatiu.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:

B)
A la Pregunta RGE núm. 666/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a decalatge
d'alumnes. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).
Com pensa solucionar la Conselleria el decalatge
d'alumnes que hi haurà a Santa Eulària, a educació infantil,
per al curs 2013-14?
Atès que l'educació infantil és una etapa d'escolarització no
obligatòria, l'Administració Educativa no té l'obligació de cobrir
les necessitats de decalatge dels infants que estiguin
escolaritzats a qualsevol centre de les Illes Balears, encara que
es compleixi la resta de requisits exigits per solAlicitar el servei
escolar de transport.
Segons les dades del padró de 2010, al municipi de Santa
Eulària hi ha enregistrats 350 naixements. Aquesta població,
potencialment a escolaritzar durant el curs 2013-14 (excloent-hi
l'opció de no escolaritzar per tractar-se d'una etapa no
obligatòria i els que optin per un centre de titularitat privada). Si
hi afegim la resta d'infants actualment escolaritzats al mateix
municipi a 3 i 4 anys (323 i 355, respectivament), serien
"potencials" usuaris de transport escolar 1.028 infants.
Els alumnes escolaritzats a l'etapa d'infantil només poden ser
inclosos dins aquest servei, en el cas que existeixin rutes ja
configurades per transportar infants d'ensenyaments obligatoris
i només si queden places vacants. A més a més, els alumnes de
la concertada no fan ús d'aquest sistema de transport
subvencionat.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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C)

E)

A la Pregunta RGE núm. 3211/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç càncer de mama (IX). (BOPIB núm. 92, de 27
de març de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 3213/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a taxa de
mortalitat per càncer de mama. (BOPIB núm. 92, de 27 de
març de 2013).

Quantes lesions de mama s'han trobat, a estadis inicials, a
dones dins el Programa de detecció precoç de càncer de mama
a Balears, dels anys 2007 a 2012, desglossat per any?

Quina és la taxa de mortalitat per càncer de mama a les
Illes Balears, dels anys 2007 a 2012, desglossat per any?
Any

2007: 248; 2008: 172; 2009: 365; 2010: 268; 2011:227; i
2012: 263.

2007
2008
2009
2010
2011

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

D)
A la Pregunta RGE núm. 3212/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç de càncer de mama (X). (BOPIB núm. 92, de
27 de març de 2013).
Quin nombre de cada diagnòstic de lesions de mama s'han
trobat, a dones dins el Programa de detecció precoç de càncer
de mama a Balears, dels anys 2007 a 2012, desglossat per
any?
2007
Lesions benignes. Hiperplasia epitelial: 43
Component in situ: 9
Tumor invasiu: 49

Taxa ajustada x 100.000
h.
26,61
19,27
25,65
24,21
25,04

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3214/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç càncer de mama (XI). (BOPIB núm. 92, de 27
de març de 2013).
Quantes dones hi ha dins el Programa de detecció precoç
de càncer de mama a Balears, a 2013?
Referent a l'any 2013
Dones en programa 2013: 138.280

2008
Lesions benignes. Hiperplasia epitelial: 12
Component in situ: 19
Tumor invasiu: 41
2009
Lesions benignes. Hiperplasia epitelial: 33
Component in situ: 13
Tumor invasiu: 56
2010
Lesions benignes. Hiperplasia epitelial: 35
Component in situ: 10
Tumor invasiu: 50
2011
Lesions benignes. Hiperplasia epitelial: 28
Component in situ: 17
Tumor invasiu: 58

2012
Lesions benignes. Hiperplasia epitelial: 13
Component in situ: 5
Tumor invasiu: 22
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Cites realitzades (no es possible distingir entre una i altra forma
de citació, carta o via telefònica):
Gener 13: 2141; Febrer 13: 2345; Març 13: 2345;
Abril 13: 3510; Maig 13. 3325; Juny 13: 4070; Juliol 13: 2284;
Agost 13: 4317.
Dones que no han acudit a la cita:
Gener 13: 579; Febrer 13: 377; Març 13: 767; Abril 13: 1677;
Maig 13: 1084; Juny 13: 1637; Juliol: 734; Agost: 1164.
Dones amb mamografia:
Gener 13: 1562; Febrer 13: 1968; Març 13: 1578.
Dones amb mamografia i proves diagnòstiques posteriors:
Gener 13: 36; Febrer 13: 35; Març: 50.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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G)

J)

A la Pregunta RGE núm. 3234/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dades de
càncer de Mallorca. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 4422/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a sancions
farmàcies 2. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).

Quines són les darreres dades oficials d'incidència de
càncer segons el Registre de càncer de Mallorca?

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

Les darreres dades d'incidència (publicats en format
monografia) es refereixen a l'any 2000 i es van publicar l'any
2010. A l'any 2011 es va publicar la monografia "Projeccions
d'incidència de càncer a Mallorca i a les Illes Balears per a
2012". En aquest moment es poden aportar dades d'incidència
del període 2001-2008, mitjançant l'enllaç següent:
http://www.caib.es/sacmicrofont/contenido.do?
mkey=M0903171407264971769&lang=CA&cont=16885
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 3235/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dades de
càncer a Eivissa, Menorca i Formentera. (BOPIB núm. 92, de
27 de març de 2013).
Quines són les darreres dades oficials d'incidència de
càncer a Eivissa, Menorca i Formentera?
El registre poblacional de càncer inclou dades de Mallorca.
Les dades publicades pel registre poblacional figuren a l'enllaç:
http://www.caib.es/sacmicrofont/contenido.do?
mkey=M0903171407264971769&lang=CA&cont=16885
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 4545/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació interior a 200.000 (I). (BOPIB núm. 98, de 10 de
maig de 2013).
Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 200.000i, des de 2007 a 2012, desglossat
per anys?
Aquesta informació es va facilitar el 19 de març de 2013
com a resposta de les preguntes parlamentàries 1494/13 a
1499/13.
Transcrivim literalment les respostes.
1494/13: Durant l'any 2007, els establiments d'oficina de
farmàcia de tenen una facturació (PVP) inferior als 200.000i
al Servei de Salut són 78.
1495/13: Durant l'any 2008, els establiments d'oficina de
farmàcia de tenen una facturació (PVP) inferior als 200.000i
al Servei de Salut són 77.
1496/13: Durant l'any 2009, els establiments d'oficina de
farmàcia de tenen una facturació (PVP) inferior als 200.000i
al Servei de Salut són 65.
1497/13: Durant l'any 2010, els establiments d'oficina de
farmàcia de tenen una facturació (PVP) inferior als 200.000i
al Servei de Salut són 68.
1498/13: Durant l'any 2011, els establiments d'oficina de
farmàcia de tenen una facturació (PVP) inferior als 200.000i
al Servei de Salut són 72.
1499/13: Durant l'any 2012, els establiments d'oficina de
farmàcia de tenen una facturació (PVP) inferior als 200.000i
al Servei de Salut són 93.

I)
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

A la Pregunta RGE núm. 3847/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a
mamografies. Març 2013. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de
2013).

Ordre de Publicació
Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al programa de detecció precoç de càncer de mama s'han
registrat el mes de març de 2013?
El nombre de mamografies realitzades durant el mes de
març de 2013 ha estat de 1.578.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

L)
A la Pregunta RGE núm. 4546/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 200.000 (II). (BOPIB núm. 98, de 10 de
maig de 2013).
Quines oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 200.000i, des de 2007 a 2012, desglossat
per anys?
Aquesta informació es va facilitar el 19 de març de 2013
com a resposta de les preguntes parlamentàries 1500/13 a
1505/13.
Transcrivim literalment les respostes:
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Durant l'any 2007, els establiments d'oficina de farmàcia que
han tengut una facturació (PVP) inferior a 200.000i al Servei
de Salut són:
PM4, PM17, PM40, PM46, PM73, PM88, PM92, PM202,
PM210, PM231, PM234, PM236, PM240, PM257, PM258,
PM261, PM283, PM284, PM286, PM292, PM297, PM303,
PM305, PM311, PM319, PM320, PM329, PM337, PM343,
PM348, PM349, PM350, PM353, PM355, PM364, PM365,
PM367, PM368, PM369, PM370, PM373, PM378, PM379,
PM380, PM381, PM382, PM389, PM394, PM395, PM396,
PM397, PM399, PM406, PM407, PM409, PM410, PM411,
PM420, PM421, PM422, PM423, PM426, PM427, PM434,
PM436, PM439, PM440, PM441, PM442, PM443, PM445,
PM446, PM447, PM448, PM449, PM450, PM451, PM457.
Durant l'any 2008, els establiments d'oficina de farmàcia que
han tengut una facturació (PVP) inferior a 200.000i al Servei
de Salut són:
PM4, PM17, PM40, PM46, PM73, PM88, PM92, PM94,
PM202, PM210, PM231, PM234, PM236, PM240, PM257,
PM258, PM261, PM283, PM284, PM286, PM292, PM297,
PM303,PM305, PM311, PM319, PM320, PM329, PM337,
PM348, PM349, PM350, PM353, PM355, PM364, PM367,
PM368, PM369, PM370, PM373, PM378, PM380, PM381,
PM382, PM389, PM394, PM395, PM396, PM397, PM399,
PM406, PM407, PM409, PM410, PM411, PM420, PM421,
PM422, PM423, PM426, PM427, PM434, PM436, PM440,
PM441, PM442, PM443, PM445, PM446, PM447, PM448,
PM452, PM455, PM456, PM458, PM459, PM460.
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PM329, PM337, PM348, PM349, PM350, PM355, PM368,
PM369, PM370, PM378, PM380, PM381, PM382, PM389,
PM394, PM395, PM396, PM397, PM399, PM406, PM409,
PM410, PM411, PM420, PM421, PM422, PM423, PM427,
PM434, PM436, PM440, PM441, PM442, PM443, PM445,
PM446, PM448, PM456, PM460, PM4631, PM466, PM467,
PM469.
Durant l'any 2012, els establiments d'oficina de farmàcia que
han tengut una facturació (PVP) inferior a 200.000i al Servei
de Salut són:
PM4, PM11, PM17, PM32, PM40, PM73, PM85, PM88, PM92,
PM202, PM210, PM231, PM234, PM236, PM240, PM257,
PM258, PM261, PSM 265, PM272, PM283, PM284, PM285,
PM286, PM292, PM297, PM303, PM305, PM311, PM319,
PM320, PM329, PM337, PM348, PM349, PM350, PM353,
PM355, PM364, PM368, PM369, PM370, PM378, PM379,
PM380, PM381, PM382, PM389, PM394, PM395, PM396,
PM397, PM399, PM406, PM409, PM410, PM411, PM420,
PM421, PM422, PM423, PM425, PM427, PM434, PM436,
PM441, PM442, PM443, PM445, PM446, PM448, PM456,
PM460, PM461, PM463, PM466, PM467, PM471, PM472,
PM473, PM474, PM475, PM476, PM477, PM478, PM479,
PM480, PM481, PM482, PM483, PM484, PM485.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Durant l'any 2009, els establiments d'oficina de farmàcia que
han tengut una facturació (PVP) inferior a 200.000i al Servei
de Salut són:
PM17, PM40, PM46, PM73, PM88, PM92, PM202, PM210,
PM231, PM234, PM236, PM240, PM258, PM261, PM283,
PM284, PM286, PM292, PM297, PM303, PM305, PM311,
PM319, PM320, PM329, PM337, PM348, PM349, PM350,
PM355, PM368, PM369, PM370, PM373, PM378, PM380,
PM381, PM382, PM389, PM394, PM395, PM396, PM397,
PM406, PM409, PM410, PM411, PM420, PM421, PM422,
PM423, PM427, PM434, PM436, PM441, PM443, PM445,
PM446, PM448, PM455, PM456, PM460, PM461, PM463,
PM464.
Durant l'any 2010, els establiments d'oficina de farmàcia que
han tengut una facturació (PVP) inferior a 200.000i al Servei
de Salut són:
PM4, PM17, PM40, PM73, PM81, PM88, PM92, PM202,
PM210, PM231, PM234, PM236, PM240, PM258, PM261,
PM272, PM283, PM284, PM292, PM297, PM303, PM305,
PM311, PM319, PM329, PM337, PM348, PM349, PM350,
PM355, PM368, PM369, PM370, PM378, PM380, PM381,
PM382, PM389, PM394, PM395, PM396, PM397, PM399,
PM406, PM409, PM410, PM411, PM420, PM421, PM422,
PM423, PM427, PM434, PM436, PM441, PM442, PM443,
PM445, PM446, PM448, PM456, PM460, PM461, PM463,
PM466, PM467, PM468, PM469.
Durant l'any 2011, els establiments d'oficina de farmàcia que
han tengut una facturació (PVP) inferior a 200.000i al Servei
de Salut són:
PM4, PM11, PM17, PM40, PM73, PM81, PM88, PM92,
PM202, PM210, PM231, PM234, PM236, PM240, PM257,
PM258, PM261, PM265, PM272, PM283, PM284, PM286,
PM292, PM297, PM303,PM305, PM311, PM319, PM320,

M)
A la Pregunta RGE núm. 4547/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 12.500 (I). (BOPIB núm. 98, de 10 de
maig de 2013).
Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 12.500i, des de 2007 a 2012, desglossat
per anys?
Nombre de farmàcies l'any 2007
Gener: 50; Febrer: 60; Març: 67; Abril: 59; Maig: 58;
Juny: 61; Juliol: 52; Agost: 65; Setembre: 53; Octubre: 57.
Novembre: 62; Desembre: 61.
Nombre de farmàcies l'any 2008
Gener: 55; Febrer: 59; Març: 64; Abril: 51; Maig: 50;
Juny: 51; Juliol: 47; Agost: 54; Setembre: 50; Octubre: 51.
Novembre: 58; Desembre: 54.
Nombre de farmàcies l'any 2009
Gener: 51; Febrer: 55; Març: 53; Abril: 49; Maig: 47;
Juny: 48; Juliol: 50; Agost: 52; Setembre: 41; Octubre: 43.
Novembre: 55; Desembre: 56.
Nombre de farmàcies l'any 2010
Gener: 50; Febrer: 47; Març: 50; Abril: 42; Maig: 48;
Juny: 44; Juliol: 45; Agost: 48; Setembre: 46; Octubre: 51.
Novembre: 56; Desembre: 57.
Nombre de farmàcies l'any 2011
Gener: 59; Febrer: 60; Març: 57; Abril: 57; Maig: 51;
Juny: 52; Juliol: 48; Agost: 55; Setembre: 52; Octubre: 53.
Novembre: 65; Desembre: 56.
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Nombre de farmàcies l'any 2012
Gener: 65; Febrer: 61; Març: 62; Abril: 62; Maig: 58;
Juny: 57; Juliol: 66; Agost: 70; Setembre: 71; Octubre: 67.
Novembre: 67; Desembre: 76.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 4548/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 12.500 (II). (BOPIB núm. 98, de 10 de
maig de 2013).
Quines oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 12.500i, des de 2007 a 2012, desglossat
per anys?
Any 2012:
PM240, PM379, PM410, PM303, PM283, PM423, PM409,
PM55, PM223, PM292, PM378, PM472, PM397, PM210,
PM231, PM85, PM90, PM4, PM389, PM369, PM67, PM46,
PM311, PM422, PM350, PM284, PM442, PM460, PM380,
PM257, PM381, PM382, PM406, PM265, PM477, PM297,
PM261, PM200, PM448, PM470, PM466, PM478, PM77,
PM258, PM349, PM456, PM443, PM479, PM473, PM343,
PM272, PM460, PM433, PM463, PM434, PM480, PM208,
PM305, PM285, PM11, PM476, PM440, PM485, PM319,
PM259, PM2, PM364, PM471, PM234, PM337, PM436, PM66,
PM395, PM420, PM202, PM16, PM17, PM353, PM421, PM73,
PM366, PM88, PM236, PM368, PM399, PM467, PM394,
PM286, PM40, PM338, PM481, PM474, PM441, PM201,
PM320, PM445, PM32, PM329, PM440, PM444, PM396,
PM370, PM482, PM484, PM446.
Any 2011:
PM240, PM444, PM436, PM460, PM11, PM469, PM434,
PM231, PM223, PM268, PM285, PM364, PM463, PM427,PM
380, PM284, PM308, PM348, PM355, PM411, PM234, PM297,
PM17, PM236, PM368, PM395, PM420, PM202, PM77, PM85,
PM265, PM445, PM352, PM73, PM394, PM208, PM311,
PM40, PM370, PM421, PM467, PM441, PM319, PM257,
PM320, PM303, PM399, PM329, PM446, PM337, PM261,
PM396, PM378, PM32, PM423, PM409, PM2, PM258, PM410,
PM4, PM283, PM397, PM88, PM81, PM292, PM350, PM389,
PM369, PM286, PM272, PM422, PM382, PM284, PM442,
PM92, PM305, PM381, PM448, PM406, PM265, PM210,
PM259, PM200, PM456, PM443, PM466.
Any 2010:
PM240, PM210, PM436, PM349, PM448, PM469, PM265,
PM231, PM444, PM268, PM460, PM456, PM463, PM466,
PM380, PM379, PM236, PM285, PM364, PM411, PM434,
PM297, PM284, PM265, PM348, PM355, PM420, PM427,
PM343, PM17, PM40, PM368, PM395, PM73, PM234, PM208,
PM85, PM320, PM445, PM421, PM467, PM233, PM319,
PM311, PM396, PM370, PM399, PM329, PM202, PM337,
PM261, PM410, PM303, PM461, PM423, PM366, PM88,
PM258, PM292, PM378, PM283, PM397, PM394, PM324,
PM81, PM422, PM4, PM389, PM369, PM441, PM286, PM305,
PM381, PM350, PM406, PM446, PM92, PM13, PM200,
PM382, PM443, PM442, PM409.

Any 2009:
PM240, PM284, PM268, PM460, PM465, PM461, PM93,
PM55, PM17, PM236, PM285, PM4, PM32, PM369, PM231,
PM85, PM265, PM462, PM464, PM283, PM446, PM380,
PM311, PM40, PM348, PM350, PM389, PM426, PM297,
PM37, PM320, PM455, PM382, PM406, PM23, PM319,
PM261, PM396, PM353, PM448, PM443, PM434, PM337,
PM194, PM410, PM368, PM456, PM463, PM427, PM23,
PM258, PM292, PM445, PM355, PM411, PM440, PM88,
PM272, PM407, PM370, PM395, PM420, PM234, PM324,
PM305, PM422, PM303, PM333, PM73, PM407, PM92, PM13,
PM381, PM175, PM421, PM329, PM202, PM210, PM259,
PM200, PM191, PM399, PM423, PM394, PM379, PM436,
PM349, PM378, PM441, PM397, PM441.
Any 2008:
PM240, PM17, PM265, PM348, PM350, PM283, PM442,
PM55, PM85, PM40, PM455, PM382, PM389, PM440, PM231,
PM311, PM320, PM353, PM448, PM406, PM434, PM380,
PM257, PM396, PM368, PM456, PM443, PM427, PM297,
PM37, PM410, PM455, PM151, PM411, PM234, PM343,
PM261, PM292, PM370, PM11, PM420, PM215, PM319,
PM258, PM407, PM274, PM364, PM73, PM172, PM337,
PM272, PM422, PM162, PM355, PM447, PM202, PM88,
PM305, PM381, PM457, PM452, PM329, PM87, PM324,
PM13, PM200, PM458, PM373, PM174, PM366, PM286,
PM454, PM349, PM303, PM395, PM423, PM394, PM92,
PM259, PM460, PM175, PM421, PM397, PM210, PM94,
PM285, PM191, PM441, PM93, PM397, PM444, PM436,
PM82, PM378, PM416, PM369, PM284, PM236, PM462, PM4,
PM32, PM446.
Any 2007:
PM240, PM210, PM305, PM451, PM191, PM441, PM93,
PM231, PM379, PM13, PM381, PM439, PM249, PM369,
PM46, PM223, PM436, PM349, PM378, PM394, PM446,
PM380, PM284, PM236, PM450, PM4, PM283, PM442,
PM297, PM154, PM265, PM285, PM350, PM389, PM229,
PM77, PM229, PM40, PM365, PM382, PM406, PM440,
PM343, PM17, PM320, PM348, PM448, PM443, PM426,
PM319, PM449, PM396, PM398, PM151, PM411, PM434,
PM337, PM311, PM410, PM353, PM364, PM420, PM427,
PM174, PM257, PM292, PM368, PM355, PM73, PM234,
PM88, PM37, PM407, PM445, PM373, PM447, PM437,
PM324, PM261, PM422, PM370, PM395, PM329, PM87,
PM286, PM258, PM72, PM457, PM352, PM423, PM366,
PM92, PM234, PM366, PM303, PM421, PM397, PM394.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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O)
A les Preguntes RGE núm. 4549/13 i 4550/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
farmàcies que poden acollir-se a l'aplicació de l'índex
corrector dels marges de dispensació (I i II). (BOPIB núm. 98,
de 10 de maig de 2013).
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Any 2013
Mallorca: 1; Menorca: 0; Eivissa: 1; Formentera: 0
No coneguda: 0; Total Illes Balears: 2
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears calcula la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social que podran
acollir-se a l'aplicació de l'índex corrector dels marges de
dispensació de les oficines de farmàcia per a la seva facturació
l'any 2012? I quines oficines de farmàcia podran acollir-se a
l'esmentada aplicació?
A data de finalització del termini de solAlicituds, varen
presentar solAlicitud 24 oficines de farmàcia, de les quals, una
vegada revisat i valorat l'expedient, es calcula que no arribaran
a la vintena aquelles a les quals se'ls reconegui per a l'any 2012
l'aplicació de l'índex corrector en els termes que estableix el
Reial Decret 823/2008, de 16 de maig.
A més de la quantia facturada, l'esmentat Reial Decret
estableix altres requisits a complir.
Les farmàcies solAlicitants han estat: PM485, PM481,
PM483, PM329, PM482, PM004, PM484, PM442, PM378,
PM467, PM427, PM411, PM477, PM389, PM303, PM423,
PM448, PM436, PM476, PM472, PM479, PM420, PM350,
PM369.
Com és obvi, fins a la finalització de la tramitació de
l'expedient no es podrà saber a quines farmàcies els reconeixerà
o denegarà, les causes os les quantitats assignades a cada oficina
de farmàcia solAlicitant
.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Q)
A les Preguntes RGE núm. 6563/13 a 6566/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
pagaments Fogaiba (I a IV). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny
de 2013).
Quins pagaments ha realitzat FOGAIBA a les agrupacions
de productors de patates, indicant agrupació i quantitat rebuda
durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013?.

Ordre de Publicació

Les bases d'aquestes ajudes és el Reial Decret 970/2002, de
24 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de les
agrupacions de productors de patates de consum, no destinades
a la indústria feculera, i se n'estableixen diverses mesures de
suport.
A les Illes s'han anat convocant aquestes ajudes amb dues
convocatòries anuals, una per la constitució de les agrupacions
i una altra pel funcionament.
La condició de beneficiari per les ajudes al funcionament de
les agrupacions s'havia d'haver obtingut durant els anys 2002,
2003, 2004 i 2005 (punt 3 de l'article 8 del Reial Decret
970/2002).
Per això, s'ha de tenir en compte que el número possible de
solAlicitants d'aquestes ajudes és bastant limitat, i que durant la
tramitació no ha quedat forma mai cap solAlicitud presentada.
L'any 2010 es va publicar una modificació del Reglament
361/2008, establint que les ajudes estatals vigents aplicables a
la producció i al comerç de patates només podien estar vigents
fins el 31 de desembre de 2011, per aquest motiu els anys 2012
i 2013 ja no hi va haver convocatòries d'ajudes.

A la Pregunta RGE núm. 5642/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
leishmaniosi. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

- Pagaments que ha realitzat el FOGAIBA a les agrupacions de
productors de patates, agrupació i quantitat rebuda durant l'any
2010.

Quina incidència té la leishmaniosi a les Illes Balears?
SolAlicitam especificar per illes i el nombre de persones
afectades dels anys 2010. 2011, 2012 i a data actual.

Convocatòria: Resolució pel president del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Baelars (FOGAIBA) de 12 de
juliol de 2010 per la qual es convoquen ajudes per al suport a les
agrupacions de productors de patates de consum no destinades
a la indústria de la fècula (BOIB núm. 110, de 24.07.2010).
Mallorca New Potatoes SAT: 214.626,22i
Illacamp SAT: 121.639,88i

P)

Incidència de leishmània. Casos per illa. Dades que inclouen
casos autòctons i actualitzat a dia 10/06/2013. Dades que
consten al servei d'Epidemiologia (registre de malalties de
declaració obligatòria) i que es basen en la notificació de casos
des de la Xarxa Assistencial i en la recerca activa de casos.
Any 2010
Mallorca: 7; Menorca: 0; Eivissa: 1;Formentera: 0;
No coneguda: 0; Total Illes Balears: 8
Any 2011
Mallorca: 17; Menorca: 1; Eivissa: 2; Formentera: 0
No coneguda: 0; Total Illes Balears: 20
Any 2012
Mallorca:18; Menorca: 0; Eivissa: 2; Formentera: 0;
No coneguda: 0; Total Illes Balears: 20

Convocatòria: Resolució pel president del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 de
juliol de 2010 per la qual es convoquen ajudes destinades a
promoure la constitució d'agrupacions de productors de patates
de consum corresponents a l'any 2010 (BOIB núm. 110, de
24.07.2010).
Mallorca New Potatoes SAT: 60.127,70i
A partir d'aquest any, Illacamp SAT ja havia complit els cinc
anys des de la seva constitució i ja no podia optar a les ajudes.
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- Pagaments que ha realitzat FOGAIBA a les agrupacions de
productors de patates, agrupació i quantitat rebuda durant l'any
2011.
Convocatòria: Resolució pel president del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 7 de
setembre de 2011 per la qual es convoquen ajudes per al suport
a les agrupacions de productors de patates de consum no
destinades a la indústria de la fècula (BOIB núm. 138, de
15.09.2011).
Mallorca New Potatoes SAT: 276.401,52i
Convocatòria: Resolució pel president del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 20 de
maig de 2011 per la qual es convoquen ajudes destinades a
promoure la constitució d'agrupacions de productors de patates
de consum, corresponents a l'any 2011 (BOIB núm. 79, de
31.05.2011).
Mallorca New Potatoes SAT: 41.223,45i

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 6802/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a memòria
d'execució del Programa anual d'estadística 2012. (BOPIB
núm. 105, de 28 de juny de 2013).
Al document "Memòria d'execució del Programa anual
d'estadística 2012" consta que la Conselleria de Salut no ha fet
la memòria anual de la Direcció General de Farmàcia. Quin
és el motiu? En el cas que aquesta memòria de la Direcció
General de Farmàcia s'hagi elaborat posteriorment al
lliurament al Parlament de la memòria d'execució del
programa anual d'estadística 2012, se solAlicita còpia de la
memòria.
No es va incloure l'operació estadística sobre la memòria de
la Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia donat que
la informació que conté no és d'interès estadístic.
Per aquesta raó, tampoc s'inclourà en el Pla 2014-2017.
L'esmentada memòria ja es va remetre amb la resposta a la
pregunta parlamentària RGE núm. 4284/13.

Amb aquesta convocatòria s'acaben els 5 anys per aquesta
APA, quedant així en la mateixa situació que les APAS de
patata existents a Balears, i havent tingut les mateixes ajudes
que la resta d'APAS.
Palma, 18 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
T)

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 6850/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
de retribucions, per baixa d'IT (XVIII). (BOPIB núm. 105, de
28 de juny de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 6674/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
reintegrament de retribucions (XIV). (BOPIB núm. 104, de 21
de juny de 2013).

Quantes persones amb contractacions laborals han tengut
una reducció de retribucions a la nòmina general de la CAIB,
per baixa d'IT, des que es va adoptar la mesura de reducció,
fins a juny de 2013?

R)

Quina quantia total ha suposat el reintegrament de
retribucions que s'ha fet a persones que han tengut una
reducció de retribucions a cadascuna de les nòmines de les
entitats vinculades a la Conselleria de Salut, no incloses a la
nòmina de l'IB-Salut, des que es va adoptar la mesura de
reducció, fins a juny de 2013?
Des que es va adoptar la mesura de reducció del Decret
5/2012, de l'1 de juny de 2012 i fins al 30 de juny de 2013, a la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears s'han vist
afectades un total de 7 persones i econòmicament ha suposat un
total de 423,42i.
La quantia total per reducció de retribucions per IT al
personal de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears des que es va adoptar la mesura de reducció fins a juny
de 2013 va ser de 2.834,18i.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Un total de 340 persones.
Palma, 15 de juliol de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 7791/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral a la Conselleria de Família i Serveis
Socials 2. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació de les persones amb contractació laboral que han
acomiadat o finalitzat la relació laboral, a cadascuna de les
entitats vinculades a la Conselleria de Família i Serveis
Socials, des que va començar la legislatura fins a 30 de juny de
2013.
La relació d'acomiadaments o finalitzacions de
contractacions laborals, des de l'inici de l'actual legislatura fins
a dia 30 de juny de 2013, a les entitats vinculades a la
Conselleria de Família i Serveis Socials és:
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38 finalització de contracte eventual:
18 educadors
8 auxiliars tècnics educatius
1 ordenança
1 oficial administratiu
1 treballador/a social
1 infermer/a
1 auxiliar tècnic sociosanitari
5 netejador/a
2 peó
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2 acomiadament per causes objectives:
1 director de residència
1 oficial de manteniment
6 acomiadaments per amortitzacions de llocs de feina:
1 coordinador/a de serveis socials i sanitaris
1 responsable de centre de dia/SPAP
1 terapeuta ocupacional
2 auxiliar tècnic sociosanitari/ària
1 auxiliar administratiu

(Són els contractes de substitució de vacances que es fan per un
període màxim de 6 mesos, conforme a la legislació vigent. Les
necessitats que sorgeixen es cobreixen d'acord amb el pla anual
de vacances i a través del borsí de la Fundació o bé a través del
SOIB).

Palma, 8 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
74 finalització de contracte interí:
14 educadors
7 auxiliars tècnics educatius
1 ordenança
2 tècnics superiors
3 treballador/a social
4 infermer/a
31 auxiliar tècnic sociosanitari/ària
2 auxiliar de recepció
10 netejador/a
(Són finalitzacions de contracte per incorporació del personal
després de baixa per maternitat, IT o excedència).
22 baixes voluntàries:
4 educadors
2 auxiliars tècnics educatius
1 tècnic superior llicenciat/ada en dret
2 coordinadora d'infermeria
5 infermer/a
3 treballador/a social
4 auxiliar tècnic sociosanitari/ària
1 netejador/a
2 per jubilació:
1 oficial de manteniment
1 auxiliar de recepció
8 finalitzacions de contractes per no superar el període de prova:
7 auxiliar tècnic sociosanitari/aria
1 netejador/a
(L'article 14.2 de l'Estatut dels Treballadors disposa que durant
el transcurs del període de prova es podrà produir la resolució
de la relació laboral a instància de qualsevol de les parts).
6 finalitzacions de contractes per no acreditar la titulació
exigida:
6 auxiliars tècnics sociosanitaris/àries
(Es tracta de treballadores contractades per la unió temporal
d'empreses que gestionava els centres i que varen ser subrogats
per la Fundació. En els annexes dels seus contractes es va
disposar que, en cas de no tenir la titulació professional
corresponent per desenvolupar les tasques corresponents a la
seva categoria o nivell professional o salarial, disposaven de dos
anys per aconseguir-ho o estar en disposició de fer-ho).

V)
A les Preguntes RGE núm. 7866/13, 7875/13 i 7884/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra ,
relatives a persones amb contractació laboral a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts 11, 12 i 13. (BOPIB núm. 109, de 26
de juliol de 2013).
Quina quantia total ha suposat l'abonament
d'indemnitzacions i salaris de tramitació o salaris sense haver
anat a fer feina, a conseqüència dels acomiadaments o
finalitzacions de la relació laboral a cadascuna de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, des que
va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013? Quantes
indemnitzacions s'han abonat, per sentència o resolució
judicial i sense sentència o resolució judicial, des que va
començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?
No s'han acomiadat persones ni han finalitzat relacions
laborals a l'Agència Tributària de les Illes Balears.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 7893/13, 7902/13, 7911/13,
7920/13, 7929/13, 7938/13 i 7947/13, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a persones amb
contractació laboral a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
(14 a 20). (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Relació de les persones que han percebut indemnitzacions
per acomiadament o per finalització de la relació laboral a
cadascuna de les entitats vinculades a la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, sense sentència o resolució judicial? Quantia
individualitzada per persona de les indemnitzacions per
acomiadament o que han finalitzat la seva relació laboral, com
a conseqüència d'una sentència o resolució judicial? I sense
que fos conseqüència d'una sentència o resolució judicial?
Quantia individualitzada per persona dels salaris de tramitació
per acomiadament o per finalització de la relació laboral, com
a conseqüència d'una sentència o resolució judicial? Quantia
individualitzada per persona dels salaris que han percebut
sense haver anat a fer feina les persones acomiadades o que
han finalitzat la seva relació laboral, com a conseqüència
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d'una sentència o resolució judicial? Quantes persones
acomiadades o que han finalitzat la seva relació laboral estan
pendents de resolució judicial, en primera o segona instància
social?
No s'han abonat indemnitzacions per acomiadament o per
finalització de relació laboral, ni salaris, si s'ha acomiadat cap
persona a l'Agència Tributària de les Illes Balears.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
Y)
A les Preguntes RGE núm. 7984/13 i 8027/13, presentada
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consells
d'administració de CAIB Patrimoni, SA (II). (BOPIB núm. 109,
de 26 de juliol de 2013).
Ateses les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 8070/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de CAIB Patrimoni, SA (I). (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 CAIB Patrimoni, SA
durant l'any 2012?
El pagament per assistència a reunions del consell
d'administració durant el 2012 va ascendir a un total de
881,50i.
Palma, 21 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 8198/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost dels consells
d'administració de CAIB Patrimoni, SA (IV). (BOPIB núm.
109, de 26 de juliol de 2013).
Desglossament per assistents del cost de les reunions dels
consells d'administració de l'empresa pública CAIB Patrimoni,
SAU, durant l'any 2013.
Durant el 2013, no s'ha realitzat cap abonament per dietes
d'assistència a les reunions del consell d'administració.
Palma, 21 d'octubre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 8238/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a habitatges propietat
del Govern desocupats. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de
2013).
Quants d'habitatges propietat del Govern de les Illes
Balears es troben actualment desocupats a Palma de
Mallorca?
Pel que fa al nombre d'habitatges propietat de l'IBAVI
actualment desocupats són 97.
Palma, 29 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 8529/13, 8536/13, 8540/13 i
8547/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a usuaris de SFM al juny (I a IV). (BOPIB
núm. 110, de 30 de juliol de 2013).
Quants d'usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Manacor
durant el mes de juny de 2013? I en la línia Palma-Inca? I en
la línia Palma-Marratxí? I en la línia Palma-Sa Pobla?
La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Manacor el
mes de juny de 2013 és de 60.716 viatgers.
La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Inca el mes de
juny de 2013 és de 181.271 viatgers.
La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Marratxí el mes
de juny de 2013 és de 64.305 viatgers.
La xifra estimada d'usuaris de la línia Palma-Sa Pobla el mes
de juny de 2013 és de 22.346 viatgers.
Palma, 23 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 8661/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dispensació anticonceptius orals, juliol 2013. (BOPIB núm.
111, de 9 d'agost de 2013).
Atesa l'extensió, 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
AE)
A la Pregunta RGE núm. 8821/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Rodríguez i Santiago, relativa a bateries
d'energia reactiva a Son Espases. (BOPIB núm. 113, de 6 de
setembre de 2013).
Per què estan desconnectades les bateries d'energia
reactiva de Son Espases?
L'Hospital de Son Espases disposa de bateries automàtiques
de condensadors als quadres generals de baixa tensió i bateries
fixes de condensadors als Centres de Transformació.
Les bateries automàtiques estan dissenyades amb graons de
condensadors que es connecten/desconnecten en funció de les
càrregues inductives dels bobinatges dels transformadors als
Centres de Transformació.
Gràcies a les bateries abans esmentades, la instalAlació
elèctrica de l'Hospital registra consums d'energia propers a zero.
Amb conseqüència les factures d'electricitat no inclouen
penalitzacions per consum de reactiva i no se sobrecarreguen els
transformadors dels centres de transformació.
Recentment, l'operador de la subestació del Parc-Bit que
alimenta l'Hospital, va informar la concessionària que s'estava
compensant en excés l'energia reactiva fins el punt que
s'injectava a la xarxa energia capacitiva. Encara que aquesta
circumstància no afecta les factures elèctriques ni al normal
funcionament de la instalAlació elèctrica de l'hospital, si que
genera problemes a la xarxa de distribució i a la Subestació, ja
que produeix una pujada de tensió a les fases del transformador
d'alta de la Subestació.
El motiu de l'anteriorment esmentat és que els receptors
elèctrics de l'Hospital i els transformadors dels Centres de
Transformació estan produint menys càrregues reactives que les
previstes pel projectista de l'Hospital, de tal manera que a les
bateries automàtiques no arribaven a entrar els graons de
condensadors i les bateries fixes compensaven en excés tant les
càrregues produïdes pels receptors interiors de l'Hospital com
pels transformadors.
La solució adoptada per no generar problemes al distribuïdor
elèctric ha estat desconnectar les bateries fixes dels Centres.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AF)
A les Preguntes RGE núm. 8841/13 a 8844/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
analítiques específiques per determinar una infecció per
VIH/SIDA durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013. (BOPIB
núm. 113, de 6 de setembre de 2013).
Nombre d'analítiques específiques per determinar una
infecció per VIH/SIDA, durant els anys 2010, 2011, 2012 i
2013, desglossat per hospitals i per atenció primària al Servei
de Salut de les Illes Balears.
Analítiques VIH/SIDA 2010
Atenció Primària: HUSE, HSLL, HCIN: 0. HM: 3783.
HCM: 5436. HGMO: 1329.
Hospital: HUSE: 24311. HSLL: 7818. HCIN: 927.
HM: 2811. HCM: 7972. HGMO: 1781.
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HUSE: Per causa d'un problema amb el programa informàtic del
Servei de Microbiologia, no es poden desglossar les analítiques
per hospital i per atenció primària.
Analítiques VIH/SIDA 2011
Atenció Primària: HUSE, HSLL, HCIN: 0. HM: 3722.
HCM: 5226. HGMO: 1098.
Hospital: HUSE: 23973. HSLL: 8978. HCIN: 1268.
HM: 2432. HCM: 2314. HGMO: 2045.
HUSE: Per causa d'un problema amb el programa informàtic del
Servei de Microbiologia, no es poden desglossar les analítiques
per hospital i per atenció primària.
Analítiques VIH/SIDA 2012
Atenció Primària: HUSE, HSLL, HCIN: 0. HM: 3637.
HCM: 5112. HGMO: 933.
Hospital: HUSE: 0. HSLL: 8392. HCIN: 1162. HM: 2434.
HCM: 2287. HGMO: 1879.
HUSE:
Nombre total 2012 ANTI-VIH (1+2)= 23365.
Desglossat d'1 de juny a 31 de desembre de 2012:
Atenció primària: 9723.
HUSE i altres centres: 3566.
Nombre total 2012 ANTI-VIH (Prova confirmatòria)= 353
Desglossat d'1 de juny a 31 de desembre de 2012:
Atenció Primària= 73
HUSE i altres centres= 97
Analítiques VIH/SIDA 2013
Atenció Primària: HUSE: 13431. HSLL: 0. HCIN: 0.
HM: 2188. HCM: 4201. HGMO: 731.
Hospital: HUSE: 4782. HSLL: 6349. HCIN: 891.
HM: 2418. HCM: 1455. HGMO: 1349.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 9317/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a Amas, ràtios.
(BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).
Pensa el Govern augmentar la ràtio d'agents de medi
ambient al servei de la CAIB, donat que som la comuniat amb
menys agents de tot l'Estat?
El nombre de llocs de feina d'agents de medi ambient no s'ha
modificat des de l'any 2000. Actualment hi ha coberts 56 llocs,
que es considera una plantilla adequada per a la prestació del
servei.
Palma, 8 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 9318/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a Amas, recursos.
(BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).
Pensa el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
que els agents de medi ambient dependents de la seva
conselleria gaudeixen dels mitjans tècnics i els recursos
humans suficients per fer front a les tasques derivades de les
seves competències? Com ho justifica?
Els agents de medi ambient compten amb els mitjans
apropiats per a la seva feina.
La inversió d'equips de seguretat i material divers ha estat de
més de 20.000i, augmentant considerablement respecte a l'any
2011, que va ser de 2.142,11i.
Als pressuposts de 2014, es destinaran aproximadament
300.000i en equips de protecció individual, elements de
transport i aplicacions informàtiques d'innovació tecnològica.
Palma, 8 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

general hi està adscrit el Parc Nacional de Cabrera, i a les
especials condicions de treball a l'illa.
La persona responsable del parc és el director d'aquest, i li
correspon la coordinació i direcció de tot el personal. De fet
Cabrera era l'únic Parc Nacional que els agents de medi ambient
no depenien directament del director.
Palma, 8 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 9965/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promoció del
Tractament Integrat de Llengües (IV). (BOPIB núm. 117, de 4
d'octubre de 2013).
Quins són els objectius de la Conselleria amb l'impuls de
la campanya de promoció del Tractament Integrat de
Llengües?
Es tracta d'una campanya d'informació per donar a conèixer
a les famílies tot el referent al Tractament Integrat de Llengües.
L'objectiu és informar les famílies del TIL.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 9319/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a Amas, vigilància
marítima. (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).

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

Pensa fer alguna cosa el Govern per corregir el fet que no
hi hagi cap embarcació disponible per fer tasques de vigilància
marítima per part dels agents de medi ambient dependents de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 9978/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos de
menors al Centre Es Fusteret, agost 2013.(BOPIB núm. 117,
de 4 d'octubre de 2013).

Els agents de medi ambient no disposen en exclusiva de cap
embarcació. La vigilància marítima s'organitza en torns per part
dels agents de medi ambient, els vigilants i els inspectors, que
comparteixen les embarcacions patronejades per personal
qualificat que compta amb la titulació corresponent.

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

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

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 9320/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a Amas, divisió del
servei. (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de 2013).
Quins són els criteris que justifiquen la divisió del servei
dels agents de medi ambient dependents de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?
Els agents de medi ambient estan adscrits a la Secretaria
General, no obstant això, els que estan destinats a Cabrera
presten els seus serveis en exclusiva a aquesta illa, i només en
cas extraordinari realitzen jornades a Mallorca. L'adscripció
d'aquests agents a la Direcció General de Medi Natural, Canvi
Climàtic i Educació Ambiental obeeix que a aquesta direcció

Agost de 2013
1a setmana del 01 al 04; 2a setmana del 05 al 11;
3a setmana del 12 al 18; 5a setmana: del 26 al 31: internament
en règim semiobert, en règim obert, en règim terapèutic
semiobert i permanència de cap de setmana en centre: 0
4a setmana del 19 al 25: internament en règim obert: 1 i
permanència de cap de setmana en centre: 1
TOTAL: internament en règim obert: 1 i permanència de cap de
setmana en centre: 1
Palma, 23 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 9979/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
de menors al Centre Es Mussol, agost 2013. (BOPIB núm. 117,
de 4 d'octubre de 2013).
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Quants de menors han estat ingressats el mes d'agost de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Mussol?
Detall per setmana.
Agost de 2013
1a setmana del 01 al 04; 2a setmana del 05 al 11;
3a setmana del 12 al 18; 4a setmana del 19 al 25;
5a setmana: del 26 al 31: internament en règim semiobert, en
règim obert, en règim terapèutic semiobert i permanència de cap
de setmana en centre: 0
TOTAL: 0
Palma, 23 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 9980/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
de menors al Centre Es Pinaret, agost 2013. (BOPIB núm. 117,
de 4 d'octubre de 2013).
Quants de menors han estat ingressats el mes d'agost de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Pinaret?
Detall per setmana.
Agost de 2013
1a setmana del 01 al 04: internament en règim terapèutic
semiobert: 1
2a setmana del 05 al 11: internament en regim semiobert: 1
3a setmana del 12 al 18: internament en regim semiobert: 1
4a setmana del 19 al 25 i 5ª setmana: del 26 al 31: 0
TOTAL: 2
Palma, 23 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AO)
A les Preguntes RGE núm. 9981/13 i 10490/13 presentada
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa
a ingressos de menors al Centre Socioeducatiu d'Incorporació
Social, agost i setembre 2013.(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre
de 2013, i 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de menors han estat ingressats el mes d'agost i el
mes de setembre de 2013 i amb quina mesura judicial en el
centre socioeducatiu d'incorporació social? Detall per
setmana.
El centre d'intervenció social, en aquests moments, no és un
centre d'internament, com es va comunicar amb anterioritat,
mitjançant la pregunta parlamentària 7191/2013, es va fer un
canvi d'ús en data 15 de juny de 2013.
Per la qual cosa, el canvi d'ús del Centre d'Incorporació
Social de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel permet la
derivació del menors o joves per part dels professionals dels
diferents centres d'internament i diferents professionals de la
Direcció General de Família i Menors a programes que
funcionen de manera autònoma i alhora coordinada i que són
propis de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel. Tot plegat,
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facilita la tasca educativa dels esmentats professionals i agilitza
el màxim possible la planificació amb antelació dels itineraris
socioeducatius dels joves un cop hagin d'abandonar el centre. El
CIS permet també la intervenció abans que, aquells joves que
compleixin mesures d'internament puguin preparar, mitjançant
un suport individualitzat, la seva sortida del centre i continuïn
amb el seu procés, oferint un entorn adequat que ajudi a millorar
les competències necessàries per a poder incorporar-se en la
societat de forma normalitzada.
Palma, 24 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 9983/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Mussol, agost 2013. (BOPIB núm. 117, de 4
d'octubre de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes d'agost de 2013?
L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Mussol
durant el mes d'agost de 2010 ha estat de 12 menors/joves.
Palma, 23 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 9984/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Pinaret, agost 2013. (BOPIB núm. 117, de 4
d'octubre de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes d'agost de 2013?
L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Pinaret
durant el mes d'agost de 2013 ha estat: 56 menors/joves.
Palma, 23 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 9985/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Socioeducatiu d'Incorporació Social, agost 2013.
(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre
Socioeducatiu d'Incorporació Social durant el mes d'agost de
2013?
El centre d'intervenció social, en aquests moments, no és un
centre d'internament, com es va comunicar amb anterioritat,
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mitjançant la pregunta parlamentària 7191/2013, es fer un canvi
d'ús en data 15 de juny de 2013.
Per la qual cosa, el canvi d'ús del Centre d'Incorporació
Social de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel permet la
derivació de menors o joves per part dels professionals dels
diferents centres d'internament i diferents professionals de la
Direcció General de Família i Menors a programes que
funcionen de manera autònoma i alhora coordinada i que són
propis de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel. Tot plegat,
facilita la tasca educativa dels esmentats professionals i agilitza
el màxim possible la planificació amb antelació dels iteneraris
socioeducatius dels joves un cop hagin d'abandonar el centre. El
CIS permet també la intervenció abans que, aquells joves que
compleixin mesures d'internament puguin preparar, mitjançant
un suport individualitzat, la seva sortida del centre i continuïn
amb el seu procés, oferint un entorn adequat que ajudi a millorar
les competències necessàries per a poder incorporar-se en la
societat de forma normalitzada.
Palma, 24 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 9986/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
de Medi Obert, agost 2013. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre
de 2013).
Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert el mes d'agost de 2013?
1218 menors i joves en mesures judicials han estat atesos en
el programa de Medi Obert el mes d'agost de 2013.
Palma, 23 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 9987/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
de Medi Obert, agost 2013 (II). (BOPIB núm. 117, de 4
d'octubre de 2013).
Quants de menors i joves amb mesures judicials estan
pendents de ser atesos en el Programa de Medi Obert a 31
d'agost de 2013?
No hi ha expedients pendents d'inici fora del termini
reglamentari, 20 dies des de la rebuda de la sentència.
Palma, 23 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 9988/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a renda
bàsica, agost 2013. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Quantes persones han estat beneficiaris del conveni amb
els Consells Insulars per a la gestió de la renda bàsica durant
el mes d'agost de 2013? Se solAlicita les dades especificant per
mes, per illa i per gènere.
La renda mínima d'inserció és la denominació correcta i es
regula pel decret 117/2001.
L'aportació anual no es fa per conveni sinó per resolució
d'aportació a cada Consell Insular. Les prestacions concedides
entre juliol i octubre s'han de justificar abans del 30 de
novembre de 2013.
En conseqüència, encara no tenim dades relatives a agost de
2013.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 9997/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, agost 2013. (BOPIB núm. 117,
de 4 d'octubre de 2013).
Quina va ser la facturació lligada al Programa d'atenció
dental infantojuvenil del mes d'agost? Quants d'infants varen
ser beneficiaris d'aquest programa durant el mes d'agost?
Quants de dentistes varen participar d'aquest programa durant
el mes d'agost?
El mes d'agost de l'any 2013 la facturació lligada al PADI va
ser de 66.102i.
Els nins que es varen beneficiar varen ser 1437.
Hi varen participar 172 dentistes.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AX)
A les Preguntes RGE núm. 9999/13 i 10510/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a anticonceptius orals, agost 2013 i setembre 2013. (BOPIB
núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Quin cost ha suposat per a l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes
d'agost de 2013. Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?
Quin cost ha suposat per a l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes de
setembre de 2013. Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?
Les dades d'agost i setembre de 2013 encara no estan
processades.

BOPIB núm. 134 - 24 de gener de 2014
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AY)
A les Preguntes RGE núm. 10006/13 i 10008/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i
Mayans, relatives a relació d'ATS a l'illa d'Eivissa (I i II).
(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Quina és la relació d'ATS a l'illa d'Eivissa dividida per
centres (curs 2012-13 i curs 2013-14)?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no té ATS
als centres escolars.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 10015/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a Centre de
Can Marines. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Quan es preveu la posada en funcionament del centre de
Can Marines, a Eivissa?
El centre de Can Marines es posarà en funcionament quan
sigui possible, de moment no hi ha una data concreta.
La consellera d'Educació Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Desplaçaments Hospital Mateu Orfila (Menorca)
Total: Cirurgia MaxilAlofacial (15); Neurocirurgia (12)
Desplaçaments Hospital Can Misses (Eivissa)
Total: Cirurgia MaxilAlofacial (11); Cirurgia Pediàtrica (13);
Cirurgia plàstica (7); Neurocirurgia (12); Traumatologia infantil
(7).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 10057/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a
desplaçaments de metges especialistes de Son Espases (II).
(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Relació de desplaçaments (còmputs de vegades i
especialitats) de metges especialistes de Son Espases a
l'Hospital Mateu Orfila de Menorca i a l'Hospital Can Misses
d'Eivissa el primer semestre de 2013.
Desplaçaments Hospital Mateu Orfila (Menorca)
Total: Cirurgia maxilAlofacial: 10; Neurocirurgia: 12.
Pediatria: 2
Desplaçaments Hospital Can Misses (Eivissa)
Total: Cirurgia maxilAlofacial: 9; Cirurgia pediàtrica: 10;
Cirurgia plàstica: 6; Neurocirurgia: 10;
Traumatologia infantil: 2.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 10016/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a inversió
del Govern a Eivissa. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).

Ordre de Publicació
BD)
A les Preguntes RGE núm. 10167/13 i 10168/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i
Guzmán, relatives a alumnes matriculats al centre Aladern (III
i IV). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).

Quina inversió ha fet el Govern de les Illes Balears a l'illa
d'Eivissa al llarg de l'últim any?

Quin és el nombre total d'alumnes matriculats que cursen
actualment 6è d'educació infantil al centre educatiu Aladern?
Quin és el nombre d'alumnes matriculats en el 4t curs
d'Educació Infantil al centre educatiu Aladern procedents de
la zona escolar A de Palma?

La inversió feta pel Govern de les Illes Balears a l'illa
d'Eivissa des de l'1 de gener de 2013 ha estat de 9.998.630,98i.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 10056/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a
desplaçaments de metges especialistes de Son Espases (I).
(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Relació de desplaçaments (còmputs de vegades i
especialitats) de metges especialistes de Son Espases a
l'Hospital Mateu Orfila de Menorca i a l'Hospital Can Misses
d'Eivissa l'any 2012?

El nombre d'alumnes està dins les ràtios que marca la
normativa vigent.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 10356/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (VII).
(BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossat per clínica privada, des de dia 1 de gener de
2013 al 30 de setembre de 2013?
Centro Médico Aragón: Gener 13, Febrer 19, Març 5, Abril 12,
Maig 10, Juny 5, Juliol, Agost i setembre 0. Total 64.

Ordre de Publicació
BG)
A les Preguntes RGE núm. 10358/13 i 10359/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a IVE (IX i X). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de
2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per
clínica privada, des de dia 1 de gener de 2013 al 30 de
setembre de 2013? Quina quantitat econòmica ha estat
abonada per l'Ibsalut?
Cap.

E.M.E.C.E.: Gener 12, Febrer 8, Març 6, Abril 4, Maig 12, Juny
12, Juliol 18, Agost 12, Setembre 14. Total 98.
Centro Médico Aragón i E.M.E.C.E.: Gener 25, Febrer 27,
Març 11, Abril 16, Maig 22, Juny 17, Juliol, 18, Agost 12,
Setembre 14. Total 162.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 10357/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE (VIII).
(BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut
per les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossat per clínica privada, des de dia 1 de gener de
2013 al 30 de setembre de 2013?
Centro Médico Aragón:
Gener 4.420; Febrer 6.560; Març 1.800; Abril 4.080;
Maig 3.400; Juny 1.700; Juliol, Agost i setembre 0.
Total 21.960.
E.M.E.C.E.: Gener 4.080; Febrer 2.720; Març 2.140;
Abril 1.360; Maig 4.080; Juny 4.180; Juliol 6.120;
Agost 4.080; Setembre 4.760.
Total 33.520.
Centro Médico Aragón i E.M.E.C.E.:
Gener 8.500; Febrer 9.280; Març 3.940; Abril 5.440;
Maig 7.480; Juny 5.880; Juliol, 6.120; Agost 4.080;
Setembre 4.760.
Total 55.480.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 10429/13, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a centres escolars
amb aules prefabricades (III). (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Hi ha un límit de temps per fer servir aules prefabricades
en els centres escolars?
La durada de temps d'utilització de les aules prefabricades
està lligada a la motivació de la seva colAlocació, ja que depèn
de diversos motius, com pot ser mentre s'estan executant obres,
o per puntes d'escolarització, etc, i per tant és difícil determinar
el límit de temps per fer-les servir.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 10464/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a revisió del
Pla d'ordenació dels recursos natural de la Serra de
Tramuntana. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
En quin sentit té intenció la Conselleria de revisar el Pla
d'ordenació de recursos naturals de la Serra de Tramuntana i
per què no ha encomanat la revisió als seus propis serveis
tècnics en relació amb les activitats de senderisme, esportives
i de risc?
Des que es va aprovar el PRON de la Serra de Tramuntana
mitjançant el Decret 19/2007 s'han detectat problemes en la
gestió del paratge natural en relació a determinats continguts del
Pla. Els serveis tècnics de la DG de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic estan analitzant els punts conflictius
i problemàtiques en vistes a una possible modificació.
Pel que fa a les activitats esportives i de risc alhora
d'autoritzar-les s'ha detectat una manca de definició i concreció
en el document del PORN que provoca problemes en les
autoritzacions. Per la qual cosa, abans de revisar els articles del
PORN que no faciliten la gestió amb aquestes activitats, és
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necessari tenir un estudi detallat de les zones on es poden
realitzar aquestes activitats perquè no produeixen impactes
ambientals o establir els condicionants imprescindibles per
poder-les dur a terme en les zones adequades.
Per a poder realitzar aquests estudis es necessita de
professionals experts en activitats esportives, activitats de risc
i de turisme de natura, dels quals no compta la Direcció General
de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic dins la
seva plantilla. El que si pot és coordinar les tasques per la qual
cosa ha estat necessari contractar externament aquest servei,
d'acord amb la normativa de contractació administrativa vigent.
Palma, 4 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 10465/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a treball de
control d'usos de Cabrera. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre
de 2013).
Per què la Conselleria no encomana els treballs de control
d'usos del Parc Nacional Marítimoterrestre de l'arxipèlag de
Cabrera als seus propis serveis?
Es tracta de serveis especialitzats d'operació d'embarcacions
dels quals no disposa la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori i que són necessaris per desenvolupar les
tasques de vigilància marítima.
Palma, 7 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 10477/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció
per a dones embarassades per al 2013. (BOPIB núm. 119, de
18 d'octubre de 2013).
Quan preveu la Conselleria de Serveis Socials i Família
publicar l'ordre per a l'any 2013, de subvenció adreçada a
pares i mares joves embarassades, i amb quina quantia?
La convocatòria de la subvenció es va publicar el dia 12
d'octubre de 2013 al BOIB núm. 140. La quantia inicial és de
36.000i.
Palma, 31 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 10478/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció
per a joves sotmesos a la tutela administrativa per al 2013.
(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quan preveu la Conselleria de Serveis Socials i Família
publicar l'ordre per a l'any 2103 de subvenció adreçada a
entitats que treballen amb joves majors d'edat que han estat
sotmesos a la tutela administrativa, i amb quina quantia?
La convocatòria de la subvenció es va publicar el dia 12
d'octubre de 2013 al BOIB núm. 140. La quantia inicial és de
35.000i.
Palma, 31 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 10479/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció
per a joves sotmesos a la tutela administrativa per al 2012.
(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Han rebut les entitats perceptores de les subvencions
adreçades a entitats que treballen amb joves majors d'edat que
han estat sotmesos a la tutela administrativa la subvenció de
l'any 2012? Si la contestació és afirmativa se solAlicita relació
d'entitats, quantia rebuda i data de pagament. Si la contestació
és negativa se solAlicita relació d'entitats pendents de
cobrament, quantia pendent de pagament i data de previsió de
pagament.
L'any 2012, han estat beneficiàries d'aquesta convocatòria
les entitats següents:
GREC: 16.000i (Data de pagament: 22.03.2013).
NATZARET: 30.960i (Data de pagament: 3.05.2013)
Palma, 31 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 10486/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència, setembre 2013. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de setembre de
2013?
3.000.823,74i
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de setembre de
2013?
7.197 beneficiaris
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Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de
setembre de 2013?
294 beneficiaris
De la quantia total de la nòmina del mes de setembre de
2013 -de l'ajuda econòmica de dependència- quina part
correspon a endarreriments?
1.024.903,92i
Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de setembre de 2013?
El darrer dia del mes.
Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència el mes de setembre de
2013?

Setembre 2013.
1a setmana dia 01, 2a setmana del 02 al 08, 4a setmana del 16
al 22, 5a setmana del 23 al 29 i 6a setmana dia 30: Internament
en règim semiobert, internament en règim obert, internament en
règim tancat, internament terapèutic en règim obert i
permanència de cap de setmana en centre: 0
3a setmana del 09 al 15: Permanència de cap de setmana en
centre: 1
Palma, 28 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 10489/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Pinaret, setembre 2013. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).

86 persones.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 10487/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Fusteret, setembre 2013. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quants de menors han estat ingressats en el mes de
setembre i amb quina mesura judicial en el Centre Es
Fusteret? Detall per setmana.
Setembre 2013.
1a Setmana dia 01, 2a setmana del 02 al 08, 3a setmana del 09
al 15, 4a setmana del 16 al 22 i 6a setmana dia 30: Internament
en règim semiobert, internament en règim obert, internament en
règim tancat, internament terapèutic en règim obert i
permanència de cap de setmana en centre: 0
5a setmana del 23 al 29: Permanència de cap de setmana en
centre: 1
Palma, 28 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 10488/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Mussol, setembre 2013. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quants de menors han estat ingressats en el mes de
setembre i amb quina mesura judicial en el centre Es Mussol?
Detall per setmana.

Quants de menors han estat ingressats en el mes de
setembre i amb quina mesura judicial en el centre Es Pinaret?
Detall per setmana.
Setembre 2013.
1a Setmana dia 01: Internament en règim semiobert,
internament cautelar en règim tancat, internament en règim
tancat, internament terapèutic en règim obert i permanència de
cap de setmana en centre: 0
2a setmana del 02 al 08: Internament en règim semiobert: 0,
internament cautelar en règim tancat: 1, internament en règim
tancat, internament terapèutic en règim obert i permanència de
cap de setmana en centre: 0
3a setmana del 09 al 15: Internament en règim semiobert: 1,
internament cautelar en règim tancat: 1, internament en règim
tancat, internament terapèutic en règim obert i permanència de
cap de setmana en centre: 0
4a setmana del 16 al 22: Internament en règim semiobert: 1,
internament cautelar en règim tancat: 1, internament en règim
tancat, internament terapèutic en règim obert i permanència de
cap de setmana en centre: 0
5a setmana del 23 al 29: Internament en règim semiobert: 1,
internament cautelar en règim tancat: 1, internament en règim
tancat, internament terapèutic en règim obert i permanència de
cap de setmana en centre: 0
6a setmana dia 30: Internament en règim semiobert: 2,
internament cautelar en règim tancat: 1, internament en règim
tancat, internament terapèutic en règim obert i permanència de
cap de setmana en centre: 0
TOTAL: Internament en règim semiobert: 5, internament
cautelar en règim tancat: 1, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim obert i permanència de cap de
setmana en centre: 0
Palma, 28 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 10491/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Fusteret, setembre 2013. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes de setembre de 2013?
L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant el mes de setembre de 2013 ha estat de 15 menors/joves.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 10492/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Mussol, setembre 2013 (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de setembre de 2013?
L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Mussol
durant el mes de setembre de 2013 ha estat de 12 menors/joves.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 10493/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Pinaret, setembre 2013. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de setembre de 2013?
L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Pinaret
durant el mes de setembre de 2013 ha estat de 56 menors/joves.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 10494/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre socioeducatiu d'incorporació social, setembre 2013.
(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre
socioeducatiu d'incorporació social durant el mes de setembre
de 2013?

8201

El centre d'intervenció social, en aquests moments, no és un
centre d'internament, com es va comunicar amb anterioritat,
mitjançant la pregunta parlamentària 7191/2013, es va fer un
canvi d'ús en data 15 de juny de 2013.
Per la qual cosa, el canvi d'ús del Centre d'Incorporació
Social de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel permet la
derivació del menors o joves per part dels professionals dels
diferents centres d'internament i diferents professionals de la
Direcció General de Família i Menors a programes que
funcionen de manera autònoma i alhora coordinada i que són
propis de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel. Tot plegat,
facilita la tasca educativa dels esmentats professionals i agilitza
el màxim possible la planificació amb antelació dels itineraris
socioeducatius dels joves un cop hagin d'abandonar el centre. El
CIS permet també la intervenció abans que, aquells joves que
compleixin mesures d'internament puguin preparar, mitjançant
un suport individualitzat, la seva sortida del centre i continuïn
amb el seu procés, oferint un entorn adequat que ajudi a millorar
les competències necessàries per a poder incorporar-se en la
societat de forma normalitzada.
Palma, 23 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 10495/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
Medi Obert, setembre 2013. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre
de 2013).
Quants de menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert el mes de setembre de
2013?
1282 menors i joves en mesures judicials han estat atesos en
el programa de Medi Obert el mes de setembre de 2013.
Palma, 23 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 10496/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
Medi Obert 2, setembre 2013. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quants de menors i joves amb mesures judicials estan
pendents de ser atesos en el Programa Medi Obert a 30 de
setembre de 2013?
No hi ha expedients pendents d'inici fora del termini
reglamentari, 20 dies des de la rebuda de la sentència.
Palma, 23 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 10497/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a renda
bàsica, setembre 2013. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 10508/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques a hospitals públics i fundacions,
setembre 2013. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quantes persones han estat beneficiàries del conveni amb
els Consells Insulars per a la gestió de la renda bàsica durant
el mes de setembre de 2013? Se solAlicita les dades
especificades per mes, per illa i per gènere.

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de setembre als hospitals públics i fundacions? Se solAlicita
especificació per hospitals o fundacions.

La renda mínima d'inserció és la denominació correcta i es
regula pel Decret 117/2001.
L'aportació anual no es fa per conveni sinó per resolució
d'aportació a cada consell insular. Les prestacions concedides
entre juliol i octubre s'han de justificar abans del 30 de setembre
de 2013.
En conseqüència, encara no tenim dades relatives a setembre
de 2013.
Palma, 25 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 10499/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVES,
setembre 2013. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de setembre de
2013? Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-ho durant el
mes de setembre de 2013 i que hagin de ser abonades per
l'Ibsalut?
Hospitals públics: 141
Centres privats (abonats per l'Ibsalut: 14
TOTAL: 155
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 10500/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
precoç del càncer de mama, setembre 2013. (BOPIB núm. 119,
de 18 d'octubre de 2013).
Quantes demandes de realització mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han
realitzat el mes de setembre de 2013?
Les darreres dades de les quals disposem són del mes d'agost
i consisteixen en 3153 demandes de realització de mamografies.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

HUSE: 1.515; HSLL: 850; HM: 633; HCIN: 425; HGMO; 451;
HCM: 624; HFO: 19; TOTAL: 4.520
* IQ setembre 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 10509/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques a hospitals privats amb dobles
públics, setembre 2013. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de setembre 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.
Hospital Creu Roja: 247
Hospital Sant Joan de Déu: 317
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 10515/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reiteració
pregunta no contestada: quantitat econòmica estalviada pel
Govern amb la retirada de la targeta sanitària a persones
immigrants. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
A la pregunta amb ordre de registre 5626/2013 se
solAlicitava quina és la quantia econòmica que s'ha estalviat el
Govern de les Illes Balears amb l'acció de retirar la targeta
sanitària, el dia 1-9-2012, als immigrants no regularitzats que
resideixen a la Comunitat Autònoma. Es va contestar: "que la
retirada de la targeta sanitària als immigrants no regularitzats
que resideixen a la Comunitat Autònoma, s'ha produït per
aplicació de la legislació vigent". Considerant que no s'ha
contestat la pregunta es tornar a formular en els mateixos
termes: Quina és la quantia econòmica que s'ha estalviat el
Govern de les Illes Balears amb l'acció de retirar la targeta
sanitària, el dia 1-9-2012, als immigrants no regularitzats que
resideixen a la Comunitat Autònoma?.
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No es disposa de la quantificació econòmica solAlicitada.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 10630/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal
funcionari adscrits a Presidència del Govern (II). (BOPIB
núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits
a la Presidència de Govern de les Illes Balears tenen establert
el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Aquesta informació és 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 vas, d'acord amb la normativa vigent.
En data de 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, 28 d'octubre de 2013.
El vicepresident conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 10634/13, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal
laboral adscrit a Presidència del Govern (III).(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'aquest) adscrits a la Presidència del Govern de les Illes
Balears que tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Aquesta informació és a la vostra disposició als Indicadors
de transparència publicats a la pàgina Web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) > Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
serveis, concretament a l'apartat A) Informació sobre la
Comunitat Autònoma (22), subapartat 07, on es publica de
forma completa la relació de llocs de treball (RLT) de
l'administració autonòmica, amb indicació expressa del codi del
lloc, denominació i característiques.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 10653/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball (IV). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits o
són personal propi a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Presidència, la
Vicepresidència o la Conselleria de Presidència del Govern de
les Illes Balears tenen establert el requisit de coneixements de
la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Multimèdia de les Illes Balears.
Actualment, cap lloc de treball de Multimèdia de les Illes
Balears, SA, segons l'establert a la Llei de Funció Pública, té el
requisit de coneixement de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears.
Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears:
Ens públic: 18
Televisió de les Illes: 21
Ràdio de les Illes: 5
Consorci Centre Balears Europa.
El nombre de llocs de treball que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana és de vint.
Palma, 11 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 10656/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball (VII). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quines funcions tenen atribuïdes particularment a
cadascun dels llocs de treball de personal funcionari adscrit a
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Presidència, de la
Vicepresidència o la Conselleria de Presidència del Govern de
les Illes Balears que tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana pròpia del es Illes Balears?

Tècnic d'informació i divulgació europea
Tècnics de formació i assessorament europeu
Cap d'Administració
Tècnic d'Administració
Auxiliar Administratiu
Tècnic d'Informàtica
Tècnic assistència jurídica i financera a ciutadans
europeus
Tècnic dels Servei de control i verificació de fons
europeus
Tècnic en protocol i RRII
Tècnic en economia i intervenció de fons de la UE
Tècnic en assistència informàtica de fons UE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Palma, 11 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Goméz Pérez.

Consorci Centre Balears Europa. No tenim personal funcionari.
Multimèdia de les Illes Balears, S.A. Ni hi ha cap lloc de treball
de personal funcionari.
Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. No existeixen
llocs de treball amb les característiques solAlicitades.

Ordre de Publicació
CJ)

Palma, 7 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CI)
A la Pregunta RGE núm. 10657/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball (VIII). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal laboral adscrits o propis de
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Presidència, la Vicepresidència
o la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears
que tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?
Multimèdia de les Illes Balears
Actualment, cap lloc de treball de Multimèdia de les Illes
Balears, SA, segons l'establert a la Llei de Funció Pública, té el
requisit de coneixement de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears.
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
S'acompanya l'annex I de la relació demanada de les
funcions atribuïdes a cadascun dels llocs de treball de personal
laboral.
L'annex I adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.
Consorci Centre Balears Europa
Estructura
Nombre
Director/a gerent
Sotsdirector/a
Cap de projectes Europeus i encomana gestió AECT
Tècnic Projectes Europeus
3
Responsable del Servei de Documentació Europea
Responsable d'Assessorament Europeu a empreses
Responsable servei d'informació i divulgació europea

1
2
1
1
1
1

A les Preguntes RGE núm. 10658/13, 10662/13, 10666/13,
10670/13 i 10674/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a personal adscrits a la
Conselleria de Salut (I), a coneixements de la llengua catalana
del personal adscrit a la Conselleria de Salut (I i IV), a llocs de
treball a la Conselleria de Salut (I) i a funcions dels llocs de
treball adscrit a la Conselleria de Salut (I). (BOPIB núm. 119,
de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a la Conselleria de Salut? Quants llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria de Salut tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears? Quins són exactament els llocs de
treball de personal funcionari (amb codi del lloc, denominació
i característiques d'aquest) adscrits a la Conselleria de Salut
que tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears? Quin nivell de
coneixement de la llengua catalana tenen establert com a
requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball de personal
funcionari adscrits a la Conselleria de Salut que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears? Quines funcions tenen atribuïdes
particularment cadascun dels llocs de treball de personal
funcionari adscrits a la Conselleria de Salut que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Aquesta informació es pot consultar a la relació de llocs de
feina de personal funcionari de l'Administració Autonòmica, en
versió consolidada de data 17 de juny de 2013, a l'apartat
Indicadors de transparència de la pàgina web de la Direcció
General de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat dels Serveis de la Conselleria d'Administracions
Públiques
(http://www.caib.es/sacmicrofont/contenido.do?
idsite=2425&cont=36370&lang=ca&campa=yes).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
CK)
A les Preguntes RGE núm. 10659/13, 10663/13, 10667/13,
10671/13 i 10675/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a personal adscrits a la
Conselleria de Salut (II), a coneixements de la llengua
catalana del personal adscrit a la Conselleria de Salut (II i VI),
a llocs de treball a la Conselleria de Salut (II) i a funcions dels
llocs de treball adscrit a la Conselleria de Salut (II). (BOPIB
núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal laboral estan
adscrits a la Conselleria de Salut? Quants de llocs de treball
de personal laboral adscrits a la Conselleria de Salut tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears? Quins són exactament els llocs de
treball de personal laboral (amb codi del lloc, denominació i
característiques d'aquest) adscrits a la Conselleria de Salut
que tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears? Quin nivell de
coneixement de la llengua catalana tenen establert com a
requisit d'ocupació cadascun dels llocs de treball de personal
laboral adscrits a la Conselleria de Salut que tenen establert
el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears? Quines funcions tenen atribuïdes particularment
cadascun dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria de Salut que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Aquesta informació es pot consultar a la relació de llocs de
feina de personal laboral de l'Administració autonòmica, en
versió consolidada de data 18 de juny de 2013, a l'apartat
Indicadors de Transparència de la pàgina web de la Direcció
General de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat dels Serveis de la Conselleria d'Administracions
Públiques.
(http://www.caib.es/sasmicrofont/contenido.do?
idsite=2425&cont=36370&lang=ca&campa=yes).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CL)
A les Preguntes RGE núm. 10660/13, 10664/13, 10668/13,
10672/13 i 10676/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a personal adscrits a la
Conselleria de Salut (III), a coneixements de la llengua
catalana del personal adscrit a la Conselleria de Salut (III i
VII), a llocs de treball a la Conselleria de Salut (III) i a
funcions dels llocs de treball adscrit a la Conselleria de Salut
(II). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal estatutari sanitari
estan adscrits a la Conselleria de Salut? Quants de llocs de
treball de personal estatutari sanitari adscrits a la Conselleria
de Salut tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears? Quin són
exactament els llocs de treball de personal estatutari sanitari
(amb codi del lloc, denominació i característiques d'aquest)
adscrit a la Conselleria de Salut que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears? Quin nivell de coneixement de la llengua catalana
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tenen establert com a requisits d'ocupació cadascun dels llocs
de treball de personal estatutari sanitari adscrits a la
Conselleria de Salut que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?Quines funcions tenen atribuïdes particularment
cadascun dels llocs de treball de personal estatutari sanitari
adscrits a la Conselleria de Salut que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Actualment a la relació de llocs de treball del personal de la
Conselleria de Salut no hi ha cap lloc de treball adscrit al
personal estatutari sanitari.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CM)
A les Preguntes RGE núm. 10661/13, 10665/13, 10669/13,
10673/13 i 10677/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a personal adscrits a la
Conselleria de Salut (IV), a coneixements de la llengua
catalana del personal adscrit a la Conselleria de Salut (IV i
VIII), a llocs de treball a la Conselleria de Salut (IV) i a
funcions dels llocs de treball adscrit a la Conselleria de Salut
(IV). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal estatutari no sanitari
estan adscrits a la Conselleria de Salut? Quants de llocs de
treball de personal estatutari no sanitari adscrits a la
Conselleria de Salut tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears? Quin són
exactament els llocs de treball de personal estatutari no
sanitari (amb codi del lloc, denominació i característiques
d'aquest) adscrit a la Conselleria de Salut que tenen establert
el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears? Quin nivell de coneixement de la llengua
catalana tenen establert com a requisit d'ocupació cadascun
dels llocs de treball de personal estatutari no sanitari adscrits
a la Conselleria de Salut tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears? Quines funcions tenen atribuïdes particularment
cadascun dels llocs de treball de personal estatutari no sanitari
adscrits a la Conselleria de Salut que tenen establert el requisit
de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears.?
Actualment a la relació de llocs de treball del personal de la
Conselleria de Salut no hi ha cap lloc de treball adscrit al
personal estatutari no sanitari.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 10713/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reiteració
solAlicitud de documentació 4358/12, relativa a estalvi per
serveis de turisme sanitari. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre
de 2013).
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A la pregunta amb ordre de registre 4358/12 se solAlicitava
detall de l'estudi de la previsió d'estalviar 11 milions d'euros
en un major control del dret a prestació en turisme sanitari
que recollia el Pla Econòmic. La resposta del Govern no va ser
l'adaptació a l'àmbit de la nostra Comunitat Autònoma de les
previsions fetes pel Ministeri en aplicació del Real Decret
16/2012. Considerant que no s'ha contestat la pregunta se
solAlicita amb els mateixos termes: "Al Pla Econòmic financer
de reequilibri es preveia estalviar 11 milions d'euros en un
major control del dret a prestació en turisme sanitari. Se
solAlicita detall de l'estudi d'aquesta previsió".
La resposta a la pregunta 4358/12 es va respondre
conjuntament amb la 4356/12 i la resposta no va ser
"l'adaptació a l'àmbit de la nostra Comunitat Autònoma de les
previsions fets pel Ministeri en aplicació del Real Decret
16/2012", sinó aquesta:
"4356/12 i 4358/12: L'estudi d'aquestes previsions (estalvis
de 1.700.000 euros, i 11.000.000 euros respectivament) estan
basades en l'estimació de l'evolució de les partides
pressupostàries d'ingressos 45001 (fons de cohesió) i 45004 (per
assistència residents estrangers), els quals tenien un crèdit
inicial de 3.400.000 euros i 8.100.000 euros respectivament.
L'estalvi està basat en què el crèdit final d'aquests partides
conjuntament passarien dels 11.500.000 euros inicials als
24.200.000 finals".
Addicionalment podem dir que finalment el contret líquid
conjuntament d'aquelles partides fou de 23.600.000 euros a
l'any.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 10714/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Comissió
d'anàlisi d'estudis i implementació en salut pública. (BOPIB
núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Existeix una comissió d'anàlisi i implementació de mesures
relacionades amb la salut pública i polítiques entre l'Ibsalut i
l'Institut de Política Familiar?
No.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 10720/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a viatge a Amèrica
del President (3). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quin són els objectius del viatge del president de les Illes
Balears a Amèrica durant la setmana del 14 al 20 d'octubre de
2013?
Es tracta d'una missió comercial, emmarcada dins el Pla
d'internacionalització de les Illes Balears. Un Pla que té com a
objectiu donar suport al teixit empresarial de la comunitat

autònoma en procés d'exportació dels seus productes, i obrir
noves oportunitats de comerç i de negoci. A més, altres dels
objectius d'aquesta missió ha estat fomentar la
internacionalització de l'economia i donar suport a les empreses
de les Illes Balears en la seva acció exterior. Cal destacar que
dins el Pla d'Internacionalització de les empreses de les Illes
Balears, els mercats d'interès són diversos, però especialment
demandats i prioritaris són en la zona de Sud-Amèrica, Xile i
Uruguai.
Palma, 13 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CQ)
A les Preguntes RGE núm. 10723/13, 10730/13, 10737/13,
10744/13, 10751/13 i 10793/13, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a llocs de
treball de personal laboral i de personal funcionari i laboral
adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori i a coneixements de la llengua catalana a llocs de
treball de personal laboral i de personal funcionari adscrits a
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (BOPIB
núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal laboral i de personal
funcionari estan adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori? Quants de llocs de treball de personal
laboral adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears? Quins són
exactament els llocs de treball de personal funcionari i de
personal laboral (amb codi de lloc, denominació i
característiques d'aquest) adscrits a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que tenen establert el
requisits de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori té
adscrits els següents llocs de treball:
- Personal laboral:
36 places dotades.
30 places ocupades.
- Personal funcionari:
564 places dotades.
493 places ocupades.
- Personal funcionari amb requisit de llengua catalana:
3 lloc base tècnic/a superior assessorament lingüístic
(certificat C2).
4 auxiliar de recepció i telèfon (certificat A2)
1 auxiliar atenció al públic (certificat B2).
- Personal laboral amb requisit llengua catalana: 0 llocs de
treball.
Palma, 31 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 10725/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa 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 estan
adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats?
D'acord amb la RLT de personal laboral hi ha:
- Creats: 659
- Dotats: 479
- Ocupats: 471
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 10729/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a la Conselleria d'Administratius Públiques?
Aquesta informació és disponible als Indicadors de t
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, 24 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 10732/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa 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 estan
adscrits a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats?
D'acord amb la RLT de personal funcionari hi ha:
- Creats: 1266
- Dotats: 861
- Ocupats: 800
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
CU)
A les Preguntes RGE núm. 10758/13, 10765/13, 10772/13
i 10786/13, 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,
funcions dels llocs de treball de personal funcionari, funcions
dels llocs de treball de personal laboral i nivell de
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de
treball de personal funcionari i de personal funcionariadscrits
a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears? Quines funcions tenen
atribuïdes particularment cadascun dels llocs de treball de
personal funcionari i de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Les funcions dels llocs de treball que tenen establert el
requisit de llengua catalana vénen recollides a l'ordre de
funcions de dia 18/06/2013, publicada en el BOIB núm. 88 de
dia 22/06/2013.
Palma, 31 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CV)
A la Pregunta RGE núm. 10785/13, 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 laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions
Públiques. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria
d'Administracions Públiques que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?
Aquesta informació és 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 cadascun dels llocs de treball en el seu cas.
En data de 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
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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, 24 d'octubre de 2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CY)
A la Pregunta RGE núm. 10804/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal laboral a la Conselleria de Família i
Serveis Socials. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal laboral estan
adscrits o són personal propi a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria de Família i Serveis Socials?
A les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials hi ha:
- 2 llocs de personal laboral adscrits.
- 326 llocs de treball de personal laboral propi.

Ordre de Publicació
CX)
A la Pregunta RGE núm. 10792/13, 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'Administracions
Públiques. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits
a la Conselleria d'Administracions Públiques tenen establert
el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Aquesta informació és 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.
En data de 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, 24 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

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

Ordre de Publicació
CZ)
A la Pregunta RGE núm. 10806/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Administracions
Públiques. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quins són exactament els llocs de treball de personal
laboral (amb codi de lloc, denominació, característiques
d'aquest) adscrits o són personal propi a cadascuna de les
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Administracions Públiques que tenen
establert el requisit de coneixement de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
En la relació de llocs de feina de GEIBSAU figura com a
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears els llocs de feina següents:
1. Gestor/a telefònic del SEIB 112: lloc de treball que té com
a funcions bàsiques les següents:
- Recepció de trucades d'emergències seguint els protocols i
procediments establerts.
- Obtenció de la localització de l'incident.
- Registre en el Sistema CAD de les trucades rebudes.
- Generar la carta de trucada d'acord amb els procediments
predefinits.
- Anotació mitjançant etiqueta de l'idioma del trucant.
- Verificació de la informació existent en la carta de trucada.
- Classificació, etiquetatge i seguiment final de la trucada.
2. Supervisor/a telefònic del SEIB 112: lloc de treball que té
com a funcions bàsiques les següents:
- Control i supervisió de la correcta aplicació dels protocols
establerts.
- Tasques administratives derivades de les seves funcions.
- Participació en la formació del personal.
- Registre i informe de les incidències al cap de sala.
- Control de presència dels gestors d'atenció telefònica.
- Control de qualitat de l'atenció de la trucada.
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- Assistència i recolzament dels gestors telefònics i, si escau, la
recepció i gestió de la trucada.
- Vigilància i control de la correcta aplicació de les instruccions
de treball i dels procediments operatius.
3. Auxiliar de gestió telefònica: lloc de treball que té com a
funcions bàsiques les següents:
- Atenció i gestió de les cremes controlades.
- Recolzament al gestor telefònic en l'atenció de les trucades.
- Atenció i gestió sota la supervisió i el control del Departament
de Supervisió de les trucades incloses en el IT núm. 02.
- Atenció de les platges en els incidents que no impliquin
emergència (obertura, seguiment i, finalment, tancament).
- Recolzament en l'anotació mitjançant etiqueta de l'idioma.
- Registre de persones i vehicles en l'incident.
- Arxiu de la documentació administrativa.
- Trucades d'activació, IG, CECOP, etc.
- Recolzament centres remots.
Marratxí, 5 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DA)
A la Pregunta RGE núm. 10820/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
català del personal laboral amb requisit de català adscrits a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Administracions Públiques. (BOPIB núm.
119, de 18 d'octubre de 2013).
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun dels llocs de
treball de personal laboral adscrits o propis de cadascuna de
les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria d'Administracions Públiques que
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?
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Gestor/a telefònic del SEIB 112:
- Recepció de trucades d'emergències seguint els protocols i
procediments establerts.
- Obtenció de la localització de l'incident.
- Registre en el Sistema CAD de les trucades rebudes.
- Generar la carta de trucada d'acord amb els procediments
predefinits.
- Anotació mitjançant etiqueta de l'idioma del trucant.
- Verificació de la informació existent en la carta de trucada.
- Classificació, etiquetatge i seguiment final de la trucada.
Supervisor/a telefònic del SEIB 112:
- Control i supervisió de la correcta aplicació dels protocols
establerts.
- Tasques administratives derivades de les seves funcions.
- Participació en la formació del personal.
- Registre i informe de les incidències al cap de sala.
- Control de presència dels gestors d'atenció telefònica.
- Control de qualitat de l'atenció de la trucada.
- Assistència i recolzament dels gestors telefònics i, si escau, la
recepció i gestió de la trucada.
- Vigilància i control de la correcta aplicació de les instruccions
de treball i dels procediments operatius.
Auxiliar de gestió telefònica:
- Atenció i gestió de les cremes controlades.
- Recolzament al gestor telefònic en l'atenció de les trucades.
- Atenció i gestió sota la supervisió i el control del Departament
de Supervisió de les trucades incloses en el IT núm. 02.
- Atenció de les platges en els incidents que no impliquin
emergència (obertura, seguiment i, finalment, tancament).
- Recolzament en l'anotació mitjançant etiqueta de l'idioma.
- Registre de persones i vehicles en l'incident.
- Arxiu de la documentació administrativa.
- Trucades d'activació, IG, CECOP, etc.
- Recolzament centres remots.
Marratxí, 5 de novembre de 2013 .
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Nivell B2
Marratxí, 5 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DB)
A la Pregunta RGE núm. 10834/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
del personal laboral amb requisit de català adscrits a entitats
del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 119,
de 18 d'octubre de 2013).
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cadascun
dels llocs de treball de personal laboral adscrits o propis de
cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Administracions
Públiques que tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Ordre de Publicació
DC)
A la Pregunta RGE núm. 10848/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal laboral adscrits a entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal laboral adscrits o
són personal propi a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques tenen establert el requisit de
coneixement de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
57 llocs de treball.
Marratxí, 5 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
DD)
A la Pregunta RGE núm. 10864/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a dret a
l'educació dels joves amb trastorns de salut mental. (BOPIB
núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Ordre de Publicació
DE)
A la Pregunta RGE núm. 10866/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a conveni amb
l'Associació ASPANOB per a desenvolupar el Programa de
suport escolar (I). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

De quina manera pensen fer efectiu el dret a l'educació dels
joves amb trastorns de salut mental més greus ara que l'equip
que s'encarregava de fer-ho ha estat desmantellat?

Pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
signar aquesta legislatura un conveni amb l'Associació
ASPANOB per a desenvolupar el Programa de Suport Escolar
per a fillets i filletes malalts de càncer de les Illes Balears i els
seus germans, tal com es va fer des de l'any 2007 a l'any 2011,
ambdós inclosos?

La Conselleria d'Educació i Cultura entén necessari
continuar avançant en l'atenció que es dedica a l'alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu des de l'àmbit de
l'orientació educativa i psicopedagògica i d'una manera més
concreta, a l'alumnat amb necessitats específiques que deriven
d'alteracions greus en la conducta i que constitueixen uns dels
aspectes que més preocupen actualment en els diferents agents
del sistema educatiu.
L'equip d'atenció a l'alumnat amb alteracions del
comportament té com a finalitat donar suport als centres
educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears per
colAlaborar amb el professorat, departaments d'orientació,
alumnat i famílies, així com altres serveis educatius externs al
centre escolar.
Aquest alumnat requereix una posada en pràctica d'una sèrie
de mesures que, mitjançant el Servei d'Orientació del centre,
amb el que colAlabora l'equip d'alteracions de comportament
(EAC) ofereixen propostes ajustades a les necessitats exposades
des de la institució escolar, així com una sèrie d'orientacions i
accions que permetin fer front a la resposta adient per a aquest
alumnat des del propi centre.
Tot alumne/a amb problemes de comportament, sigui aquest
conseqüència o no d'un trastorn mental diagnosticat rebrà
l'atenció educativa necessària, ja sigui mitjançant l'Aula
Hospitalària de l'Hospital de Son Espases o mitjançant l'Equip
d'Alteracions de Comportament que sempre es desplaçarà al
context de l'alumne/a. Es treballarà també amb el professorat,
serveis d'orientació famílies i serveis externs que intervenguin
en el cas.
Des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats es
garanteix per a tot l'alumnat de les Illes Balears el dret a
l'educació, posant un èmfasi especial en la consecució d'una
educació bàsica obligatòria i gratuïta sense cap tipus de
discriminació independentment de la discapacitat educativa que
presenti l'alumne/a.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

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

Ordre de Publicació
DF)
A la Pregunta RGE núm. 10867/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a conveni amb
l'Associació ASPANOB per a desenvolupar el Programa de
Suport Escolar (II). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
En el cas que la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats no pensi signar aquesta legislatura cap conveni
amb l'Associació ASPANOB per a desenvolupar el Programa
de Suport Escolar per a fillets i filletes malalts de càncer de les
Illes Balears i els seus germans, tal com es va fer des de l'any
2007 a l'any 2011, ambdós inclosos, com pensa palAliar la
situació de difícil escolarització d'aquest alumnat?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats pensa
signar aquest conveni.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
DG)
A la Pregunta RGE núm. 10950/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a morts per
suïcidi. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de 2013).
Quin és el nombre de morts produïdes per suïcidi a les Illes
Balears, des de l'any 2002 a 2012, desglossat per any i per
mètode de suïcidi?
S'adjunta la documentació solAlicitada.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.
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Ordre de Publicació
DH)
A la Pregunta RGE núm. 10951/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a morts per
ofegament. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de 2013).
Quin és el nombre de morts per ofegament a les Illes
Balears, des de l'any 2002 a 2012?
Nombre de defuncions per ofegament a les Illes Balears
(2002-2012):
2002: 39; 2003: 39; 2004: 44; 2005: 33; 2006: 56; 2007: 55;
2008: 37; 2009: 24; 2010: 35; 2011: 31; 2012: 92.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DI)
A les Preguntes de la RGE núm. 10953/13 a 10961/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut durant
els mesos de gener a setembre de 2013. (BOPIB núm. 120, de
25 d'octubre de 2013).
Atesa l'extensió, la resposta queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
DJ)
A la Pregunta RGE núm. 10969/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluc Armengol i Socías, relativa a
decret integrat de llengües. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre
de 2013).
El Decret Integrat de Llengües ha comptat, per la seva
elaboració, amb un grup d'experts que hi hagi participat?
Si, l'elaboració del Decret Integrat de Llengües ha comptat
amb un grup d'experts de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per a la seva elaboració.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
DK)
A la Pregunta RGE núm. 11016/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a campanya per
impulsar el turisme en el mercat. (BOPIB núm. 120, de 25
d'octubre de 2013).
Quines són les accions específiques per a Menorca incloses
en el campanya promocional per a impulsar el turisme en el
mercat nacional?
En el marc del projecte denominat Roadshow Illes Balears
a 5 ciutats espanyoles, les accions específiques per a Menorca
han estat les següents:
Dels 15 bloggers del mercat nacional que es desplaçaren a
Balears per conèixer directament les bondats de la destinació, 5
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ho feren a Menorca. Els 15 bloggers (els que no visitaren
Menorca també es feren ressò de les experiències d'aqueixa illa,
conten amb una audiència potencial de 447.000 seguidors a
Twitter, 72.400 fans a Facebook, 15.000 seguidors a Instagram
i 2.693.000 de visites més.
A les presentacions realitzades a Màlaga, València, Madrid,
Bilbao i Barcelona, es mostraren imatges específiques dels
atractius i productes turístics de l'illa en els vídeos projectats.
En el workshop amb les línies aèries i marítimes, Menorca
comptà amb un mostrador propi atès per una personal de l'illa,
amb una píxel amb tots els recursos turístics de l'illa i les línies
aèries i marítimes informaven de les connexions de Menorca
amb la península i amb les altres illes.
En l'acció de street branding, adreçada al consumidor final,
Menorca comptava amb una imatge en la qual podien
fotografiar-se els ciutadans i transeünts per pujar-la a twitter i/o
instagram amb la utilització del hashtag// venyllevate el
momento, participant així en el concurs d'un viatge per a dues
persones a la destinació.
En el marc del Pla de medis en mercat nacional, campanya
"Ven y llévate el momento":
A les revistes especialitzades Viajar i Preferente, entre agost i
desembre, es difongueren uns reportatges i anuncis publicitaris.
Menorca hi és present tant en les creativitats (imatges de
s'Albufera des Grau, com naturalesa, la caldereta de llagosta i
el formatge de Maó, com gastronomia i monuments megalítics,
com cultura), com en els textos dels reportatges. En el cas de
naturalesa es destaca el 20è aniversari de la Reserva de la
Biosfera; en gastronomia, les denominacions d'origen,
indicacions geogràfiques i vi de la terra i en cultura es fa
referència a la Menorca Talaiòtica.
A la ràdio s'han emès falques promocionals específiques
entre setembre i novembre.
Palma, 15 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
DL)
A la Pregunta RGE núm. 11017/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a impuls al
mercat turístic nacional. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de
2013).
Quin és el pressupost detallat de la campanya promocional
per impulsar el mercat turístic nacional?
280.000 segons el detall següent:
150.000i per al muntatge d'espais, l'esmentada quantitat és
inclosa dins el contracte formalitzat dia 28 de desembre de
2012, adjudicat mitjançant procediment obert núm. Expedient
63/2012, l'objecte del qual és la "Construcció en règim de
lloguer, muntatge, desmuntatge, transports, emmagatzemament,
manteniment i serveis complementaris de tots els estands
d'ATB, per a la participació a les fires nacionals i internacionals
durant l'any 2013".
130.000i per a presentació d'experiència i viatge
d'experiència en destinació, inclòs en el contracte formalitzat
dia 19 d'abril de 2013, adjudicat mitjançant procediment obert
núm. Expedient 69/2012, l'objecte del qual és "Serveis
d'Agència de publicitat i comunicació de serveis plens, per a les
campanyes de publicitat i gestió de comunicació de l'ATB a
2013".
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Palma, 15 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
DM)
A la Pregunta RGE núm. 11071/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a programa
Emprendetur 2013. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de
2013).
Quins objectius aconseguiran les empreses tecnològiques
de les Illes Balears que es presenten al programa Emprendetur
2013?
Emprendetur és un programa del Ministeri d'Indústria,
Energia i Turisme.
Palma, 15 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
DP)
A la Pregunta RGE núm. 11114/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a matèries no
lingüístiques en castellà. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de
2013).
A quines escoles sufragades amb fons públics s'imparteixen
matèries no lingüístiques en castellà? Indicar el nom i la
ubicació dels centres.
D'acord amb el Decret 15/2013, s'imparteixen ensenyaments
de matèries no lingüístiques fent servir la llengua castellana com
a llengua vehicular a tots els centres educatius de les Illes
Balears que ofereixen ensenyaments d'Educació Infantil,
Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. Aquells
centres que no ofereixen aquests ensenyaments ofereixen
ensenyaments de matèries no lingüístiques fent servir la llengua
castellana com a llengua vehicular d'acord amb allò establert al
seu projecte lingüístic de centre.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
DN)
A la Pregunta RGE núm. 11075/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a accidents
als hotels de les Illes Balears. (BOPIB núm. 120, de 25
d'octubre de 2013).
Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears per
evitar la gran quantitat d'accidents als hotels de les Illes
Balears, a causa, principalment, del consum de drogues i
alcohol?
La vigilància dels comportaments a causa del consum de
grogues i alcohol no és competència de la Comunitat
Autònoma.
Palma, 15 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
DO)
A la Pregunta RGE núm. 11109/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a neteja torrents
de Manacor. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de 2013).
Quins torrents ha condicionat fins al dia d'avui el Govern
Balear, al terme municipal de Manacor, per tal d'evitar
possibles inundacions?
S'han realitzat les següents actuacions al terme municipal de
Manacor:
Neteja del torrent de Manacor tram EDAR a confluència
amb torrent de Na Borges, T.M. Manacor.
Desbrossament i adequació del torrent de Na Borges (tram
Can Panxeta), TT.MM. Petra i Manacor.
Palma, 11 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
DQ)
A la Pregunta RGE núm. 11116/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a espais lliures de
l'estació intermodal. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de
2013).
Quina política dur o pensa dur a terme l'empresa pública
de transports de les Illes Balears, en relació als espais lliures
de l'estació intermodal, per ubicar locals comercials?
El Consorci de Transports de Mallorca (que, per cert, no és
una 'empresa pública de transports', sinó una 'entitat pública
administrativa') no variarà la seva política actual en relació amb
els espais lliures de l'Estació Intermodal; és a dir, seguirà
realitzant licitacions obertes amb l'objectiu d'incrementar
l'activitat comercial a l'estació, augmentar els ingressos per al
CTM i fomentant el dinamisme empresarial a Palma.
Palma, 4 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
DR)
A la Pregunta RGE núm. 11150/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluc Armengol i Socías, relativa a
Policlínica Nuestra Señora del Rosario (I). (BOPIB núm. 120,
de 25 d'octubre de 2013).
Quant s'ha pagat durant l'exercici 2012 en ressonàncies
magnètiques a la clínica privada d'Eivissa Policlínica Nuestra
Señora del Rosario?
S'ha pagat durant l'exercici 2012 en ressonàncies
magnètiques a la clínica privada d'Eivissa Policlínica Nuestra
Señora del Rosario:
379.253,65i
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DS)
A la Pregunta RGE núm. 11151/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluc Armengol i Socías, relativa a
Policlínica Nuestra Señora del Rosario (II). (BOPIB núm. 120,
de 25 d'octubre de 2013).
Quant s'ha pagat durant l'exercici de 2013 en ressonàncies
magnètiques a la clínica privada d'Eivissa Policlínica Nuestra
Señora del Rosario?
S'ha pagat durant l'exercici 2013 en ressonàncies
magnètiques a la clínica privada d'Eivissa Policlínica Nuestra
Señora del Rosario:
245.895i
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DT)
A la Pregunta RGE núm. 11152/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a
nou hospital de Can Misses (I). (BOPIB núm. 120, de 25
d'octubre de 2013).
Quan és prevista l'obertura del nou hospital de Can
Misses?
La data concreta no està determinada. Durant l'any 2014.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DU)
A la Pregunta RGE núm. 11153/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a
nou hospital de Can Misses (II). (BOPIB núm. 120, de 25
d'octubre de 2013).
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S'obrirà l'hospital de Can Misses amb el servei de
radioteràpia des del primer dia?
La posada en funcionament dels diferents serveis en el nou
Hospital de Can Misses serà progressiva i escalonada.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DV)
A la Pregunta RGE núm. 11281/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a regates
SAR Princesa Sofía 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre).
Amb document RGE núm. 8680/13, demanàvem al Govern
si tenia previst subvencionar l'organització del trofeu de
regates SAR Princesa Sofia 2013 i, si s'escau, amb quina
quantitat.
La resposta del Govern va ser que la Conselleria de
Turisme i Esports no tenia previst fer-ho.
És per això que reiteram la pregunta i, en aquest cas,
l'adreçam a la Vicepresidència del Govern, per tal que ens
respongui a la pregunta esmentada.
No, la Vicepresidència i Conselleria de Presidència no té
previst subvencionar l'organització del trofeu de regates SAR
Princesa Sofia 2013.
Palma, 14 de novembre.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DX)
A les Preguntes RGE núm. 11402/13, 11529/13, 11614/13,
11700/13, 11785/13, 11871/13, 11956/13 i 12041/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb
Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears. Ramon
Llull els anys 2010, 2011, 2012 i 2013 i factures de Star Clínic
Care Group, SL amb Fundació d'Investigació Sanitària de les
Illes Balears. Ramon Llull els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribucions
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Fundació d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears. Ramon Llull els anys 2010, 2011,
2012 i 2013. Relació de factures lliurades per l'empresa Star
Clinic Care Group, SL amb CIF B57673410 a Fundació
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears. Ramon Llull els
anys 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 Oliver.
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Ordre de Publicació
DY)
A les Preguntes RGE núm. 11426/13 i 11487/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL i de Star
Clinic Care Grup, SL amb Consorci de Transports de Mallorca
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 i per l'empresa Star Clinic
Care Group, SL, amb CIF B57673410 a Consorci de
Transports de Mallorca durant el 2010.
No consta en el registre del Consorci de Transports de
Mallorca cap factura lliurada per les empreses Distribuciones
Pal 2002, SL i de Star Clinic Care Grup, SL , durant el 2010.
Palma, 13 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
EB)
A la Pregunta RGE núm. 11489/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star
Clinic Care Group, SL amb l'Escola Balear d'Administració
Pública el 2010. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a l'Escola Balear d'Administració
Pública durant el 2010.
Una vegada consultades les dades que gestiona l'Escola
Balear d'Administració Pública no consta cap tipus de relació
entre l'escola i l'empresa Star Clinic Care Group amb CIF
B57673410 durant l'any 2010.
Palma, 14 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DZ)
A la Pregunta RGE núm. 11428/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb l'Escola Balear
d'Administració Pública el 2010. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

Ordre de Publicació
EC)
A la Pregunta RGE núm. 11495/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star
Clinic Care Group, SL amb Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) 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 Escola Balear
d'Administració Pública durant el 2010.

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a Gestió d'Emergències de les
Illes Balears (GEIBSAU) durant el 2010.

Una vegada consultades les dades que gestiona l'Escola
Balear d'Administració Pública no consta cap tipus de relació
entre l'escola i l'empresa Distribuciones Pal 2002, SL.

GEIBSAU no ha rebut cap factura de l'empresa Star Clinic
Care Group durant l'any 2010.

Palma, 14 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
EA)
A les Preguntes RGE núm. 11431/13, 11432/13, 11577/13
i 11578/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a Factures de Distribuciones Pal 2002, SL
amb Fogaiba i amb Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears els anys 2010 i 2011. (BOPIB núm. 122, de 4
de novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B571267087 a Fogaiba i a Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears durant els
anys 2010 i 2011.
L'empresa Distribuciones Pal 2002, SL amb CIF B57126708
no ha lliurat cap factura a Fogaiba durant els anys 2010 i 2011.
Us recordem que Fogaiba són les segles de Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
Palma, 11 de novembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Marratxí, 8 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
ED)
A la Pregunta RGE núm. 11528/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star
Clinic Care Group, SL amb Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes
Balears el 2010. (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 Fundació d'Atenció i
Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal
de les Illes Balears durant el 2010.
L'any 2010 l'empresa Star Clinic Care Group, 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, 5 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
EE)
A la Pregunta RGE núm. 11574/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribucions Pal 2002, SL amb l'Escola Balear
d'Administració Pública 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 l'Escola Balear
d'Administració Pública durant el 2011.
Una vegada consultades les dades que gestiona l'Escola
Balear d'Administració Pública no consta cap tipus de relació
entre l'escola i l'empresa Distribucions Pal 2002, SL durant l'any
2011.
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Ordre de Publicació
EH)
A la Pregunta RGE núm. 11745/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribucions Pal 2002, SL, amb l'Escola Balear
d'Administració Pública el 2012. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribucions
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Escola Balear
d'Administració Pública durant el 2012.
Una vegada consultades les dades que gestiona l'Escola
Balear d'Administració Pública no consta cap tipus de relació
entre l'escola i l'empresa Distribuciones Pal 2002 SL, per tant no
es consta cap tipus de factura.
Marratxí, 18 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Palma, 14 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
EF)
A la Pregunta RGE núm. 11660/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star
Clinic Care Group, SL amb l'Escola Balear d'Administració
Pública el 2011. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clínic Care
Group, SL amb CIF B57673410 a l'Escola Balear
d'Administració Pública durant el 2011.
Una vegada consultades les dades que gestiona l'Escola
Balear d'Administració Pública no consta cap tipus de relació
entre l'escola i l'empresa Star Clinic Care Group, SL amb CIF
B57673410 durant l'any 2011.

EI)
A la Pregunta RGE núm. 11831/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star
Clinic Care Group, SL amb l'Escola Balear d'Administració
Pública el 2012. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a l'Escola Balear d'Administració
Pública durant el 2012.
Una vegada consultades les dades que gestiona l'Escola
Balear d'Administració Pública no consta cap tipus de relació
entre l'escola i l'empresa Star Clinic Care Group, per tant no
consten factures.
Marratxí, 18 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Palma, 14 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
EJ)
Ordre de Publicació
EG)
A la Pregunta RGE núm. 11666/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star
Clinic Care Group, SL amb Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) el 2011. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clínic Care
Group, SL amb CIF B57673410 a Gestió d'Emergències de les
Illes Balears (GEIBSAU) durant el 2011.
GEIBSAU no ha rebut cap factura de l'empresa Star Clinic
Care Group, SL durant l'any 2011.
Marratxí, 18 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

A la Pregunta RGE núm. 12001/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star
Clinic Care Group, SL amb l'Escola Balear d'Administració
Pública el 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clínic Care
Group, SL amb CIF B57673410 a Escola Balear
d'Administració Pública durant el 2013.
Una vegada consultades les dades que gestiona l'Escola
Balear d'Administració Pública no consta cap tipus de relació
entre l'escola i l'empresa Star Clinic Care Group, SL a l'any
2013.
Marratxí, 18 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
EK)
A la Pregunta RGE núm. 12787/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a xifra d'estalvi en
despesa farmacèutica (I). (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre
de 2013).
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
registre un estalvi en despesa farmacèutica als darrers 12
mesos, des que es varen posar en funcionament els nous
copagaments farmacèutics, de 1.976,4Mi. En relació a
Balears es passa d'una despesa de 200.720.112Mi a
166.716.068Mi, que suposa un estalvi de 34.004.044Mi.
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, des que es varen posar en funcionament els nous
copagaments farmacèutics, segons la Conselleria de Salut,
durant el seu primer any, desglossat per illes?
Les dades que publica el Ministeri es refereixen a prestació
farmacèutica, excloent els productes dietoteràpics. En el sistema
d'informació de farmàcia actual, no figura aquesta informació
desglossada per illes.
En cas de ser necessària la informació per illes, haurà de
calcular-se manualment i inclourà els productes dietoteràpics,
amb la qual cosa no coincidiran les dades amb les publicacions
pel Ministeri.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de
Salut, segons la Resolució de 2 d'agost de 2012, de la
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema
Nacional de Salud y Farmacia, publica al BOE de 17 d'agost
de 2012 i modificada pel BOE de 25 de setembre, des de la
seva entrada en vigor fins a 30 de juny de 2013,, desglossat per
illes?
Aquestes dades es van facilitar a nivell de Comunitat
Autònoma, en la resposta 8496/2013. Els càlculs per desglossar
la resposta per illes són totalment manuals, per la qual cosa pot
haver-hi petites diferències degudes a l'arrodoniment dels
decimals.
Mitjana mensual de despesa dels medicaments exclosos de la
prestació farmacèutica:
Gener a agost 2012:
Mallorca

Menorca

Eivissa i Form

434.998,58

40.942,25

50.871,95

Setembre 2012 a juny 2013:
Mallorca
Menorca
26.501,18
5.688,23

Eivissa i Form
3.770,92

Estalvi mensual aproximat per illes:
Mallorca
Menorca
408.497,40
35.254,02

Eivissa i Form
47.101,03

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
Ordre de Publicació
EL)
A la Pregunta RGE núm. 12789/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a xifra d'estalvi en
despesa farmacèutica (III). (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, des que es varen posar en funcionament els nous
copagaments farmacèutics, durant el seu primer any, que
correspon a la nova aportació dels pensionistes mitjançant el
nou copagament farmacèutic, desglossat per illes?

A)

A la resposta 8494/13 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.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de gener de 2014, conformement amb l'establert als articles
66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
per 18 diputats del Grup Parlamentari Socialista, de solAlicitud
d'una sessió de la Diputació Permanent per tal de debatre l'acord
de convocatòria de sessió plenària extraordinària del Ple de la
cambra amb l'ordre del dia següent:

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
EM)
A la Pregunta RGE núm. 12791/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a xifra d'estalvi en
despesa farmacèutica (V). (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre
de 2013).
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, que correspon als medicaments que han estat

Convocatòria de sessió de la Diputació Permanent per tal
de debatre l'acord de convocatòria de sessió extraordinària del
Ple de la cambra, amb un concret ordre del dia (RGE núm.
413/14).

I. Preguntes (totes publicades en aquest BOPIB):
• RGE núm. 401/14, de l'Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea,
relativa a diligències prèvies a un expedient disciplinari.
• RGE núm. 302/14, de l'Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzmán,
relativa a desautorització de manifestacions.
• RGE núm. 403/14, de l'Hble. Sr. Cosme Bonet i Bonet,
relativa a criteris per a l'autorització per a l'exhibició de
símbols.
• RGE núm. 404/14, de l'Hble. Sr. Lluís Maicas i Socías,
relativa a defugir el diàleg i la negociació.
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•
•

RGE núm. 405/14, de l'Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans,
relativa a alumnat de necessitats educatives significatives.
RGE núm. 406/14, de l'Hble. Sra. Francesca L. Armengol i
Socías, relativa a resoldre el conflicte educatiu.

II. InterpelAlació RGE núm. 325/14, relativa a expedients en
relació amb la política educativa del Govern (publicada en
aquest BOPIB).
III. Proposició no de llei RGE núm. 324/14, relativa a arxiu de
l'expedient disciplinari al director de l'IES de Marratxí
(publicada en aquest BOPIB).
Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre amb caràcter
immediat a la consideració de la Junta de Portaveus -en el si de
la qual s'hi pronunciarà igualment la Mesa, constituïda com a
tal- la fixació de l'ordre del dia de la sessió de la Diputació
Permanent que n'ha de resoldre.
La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, s'ha
manifestat d'acord amb l'ordre del dia següent per a la sessió de
la Diputació Permanent, i se n'ha previst com a data de
celebració la de dia 30 de gener de 2014, a les 10.30 hores:
Punt únic.- Adopció d'acord, si escau, sobre convocatòria de
sessió plenària extraordinària, solAlicitada per 18 diputats
adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l’escrit
RGE núm. 413/14.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de gener de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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