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J) A la Pregunta RGE núm. 6598/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència a la nostra comunitat per cadascuna de les illes (III). 9353

K) A la Pregunta RGE núm. 6737/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a protocols de
vigilància epidemiològica. 9354

L) A la Pregunta RGE núm. 7445/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques privades
(II). 9354

M) A la Pregunta RGE núm. 7959/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a places de centre de dia per a
persones dependents. 9354

N) A la Pregunta RGE núm. 7960/13, presentada per l'Hble. Srs. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a places residencials per
a persones dependents (II). 9355

O) A la Pregunta RGE núm. 8880/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a increment afiliats a la
Seguretat Social. 9355

P) A la Pregunta RGE núm. 9398/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a rates a l'Hospital
Mateu Orfila. 9355

Q) A la Pregunta RGE núm. 9399/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a rates a l'Hospital
Mateu Orfila 2. 9355

R) A la Pregunta RGE núm. 9483/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a servei de radioteràpia
a Menorca. 9355

S) A les Preguntes RGE núm. 9991/13, 15458/13 i 15459/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa
a programa detecció precoç del càncer de mama, agost 2013. Mamografies agost i setembre 2013. 9355

T) A la Pregunta RGE núm. 10052/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a sistemes de finançament
autonòmic (III). 9356

U) A la Pregunta RGE núm. 10283/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a producció d'energies renovables
(I). 9356

V) A la Pregunta RGE núm. 10284/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a producció d'energies renovables
(II). 9356

X) A la Pregunta RGE núm. 10507/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa d'atenció
dental infantojuvenil, setembre 2013. 9357

Y) A la Pregunta RGE núm. 10516/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reiteració pregunta
no contestada: factures paralitzades per mor d'incorrecció. 9357

Z) A la Pregunta RGE núm. 10790/14, 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 de Família i Serveis Socials.

9357

AA) A la Pregunta RGE núm. 10839/13, 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 de
Família i Serveis Socials. 9358

AB) A la Pregunta RGE núm. 11090/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a bonificacions del 50%
de les cotitzacions a la seguretat social. 9358

AC) A la Pregunta RGE núm. 11091/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a estímuls als
autònoms o emprenedors. 9359

AD) A la Pregunta RGE núm. 11092/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a plans pilot de
dinamització comercial. 9359
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AE) A la Pregunta RGE núm. 11094/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a plans directors
comercials. 9359

AF) A la Pregunta RGE núm. 11117/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a tasques i/o
funcions de l'assessor Rafel Bosch. 9360

AG) A la Pregunta RGE núm. 11119/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a reduir la contaminació.
9360

AH) A la Pregunta RGE núm. 11123/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a lluita contra
l'exclusió social. 9360

AI) A les Preguntes RGE núm. 11181/13 a 11189/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a número
d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son Llàtzer (I- IX). 9361

AJ) A les Preguntes RGE núm. 11388/13, 11389/13, 11390/13, 11634/13, 11635/13, 11636/13, 11805/13, 11807/13, 11976/13,
11977/13, 12067/13, 12069/13, 12070/13, 12071/13 i 12072/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a factures de Distribuciones Pal 2002, SL els 2010, 2011, 2012 i 2013 amb H. Psiquiàtric, General, Joan March, i a factures d'Star Clinic
Care Group SL els 2010, 2011, 2012 i 2013 amb H. Psiquiàtric. 9361

AK) A la Pregunta RGE núm. 11534/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star Clinic
Care Group, SL amb Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel el 2010. 9362

AL) A les Preguntes RGE núm. 11779/13 i 11950/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
de Distribuciones Pal 2002, SL amb Fundació Balear de la memòria democràtica els 2012 i 2013. 9362

AM) A les Preguntes RGE núm. 13645/13 a 13650/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives a disposició
addicional dinovena dels pressuposts (I a VI). 9362

AN) A la Pregunta RGE núm. 13704/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a projecte Pla Pilot del
SAD d'alta intensitat (XVII). 9362

AO) A la Pregunta RGE núm. 13708/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a deute en matèria de
concertació de places residencials. 9362

AP) A la Pregunta RGE núm. 13865/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a contractes de gestió de l'àrea
de salut de Menorca 2013. 9362

AQ) A les Preguntes RGE núm. 14104/13 i 14105/14, presentades per l'Hble Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
anticonceptius orals agost i setembre 2013. 9363

AR) A les Preguntes RGE núm. 14106/13 i 14107/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
inspeccions a oficines de farmàcia i sancions a oficines de farmàcia. 9363

AS) A la Pregunta RGE núm. 14109/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a incendi al Servei
d'Anatomia Patològica. 9363

AT) A les Preguntes RGE núm. 14110/13 i 14111/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
cursos per als treballadors i treballadores a Son Espases i cursos per als treballadors i treballadores a la xarxa pública d'hospitals.

9363

AU) A la Pregunta RGE núm. 14827/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a proporció de centres
educatius. 9364

AV) A la Pregunta RGE núm. 14930/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a projecte de llei
de reforma local. 9364

AX) A la Pregunta RGE núm. 14931/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a projecte de llei
de reforma local, II. 9364

AY) A la Pregunta RGE núm. 14944/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a compliment de
mesures judicials en règim obert. 9365
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AZ) A la Pregunta RGE núm. 14946/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reiteració pregunta
inici investigació Alpha Pam. 9366

BA) A la Pregunta RGE núm. 14967/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a anticonceptius
orals octubre i novembre 2013. 9366

BB) A la Pregunta RGE núm. 15050/13 i 15051/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a queixes
de l'àrea de l'Hospital General Mateu Orfila (I i II). 9366

BC) A la Pregunta RGE núm. 15061/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA de
novembre del 2013 (V). 9367

BD) A la Pregunta RGE núm. 15116/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats a
consulta mèdica (I). 9367

BE) A la Pregunta RGE núm. 15117/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats a
consulta mèdica (II). 9367

BF) A la Pregunta RGE núm. 15118/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats per
intervenció quirúrgica (I). 9368

BG) A la Pregunta RGE núm. 15119/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats per
intervenció quirúrgica (II). 9368

BH) A la Pregunta RGE núm. 15123/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats per
prova diagnòstica (II). 9368

BI) A les Preguntes RGE núm. 15237/13 a 15240/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a receptes
(1 a 4). 9368

BJ) A les Preguntes RGE núm. 15241/13 i 15242/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a despesa
farmacèutica (1 i 2). 9369

BK) A les Preguntes RGE núm. 15250/13 a 15252/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
anticonceptius orals (I a III). 9369

BL) A la Pregunta RGE núm. 15253/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anticonceptius orals
(IV). 9369

BM) A la Pregunta RGE núm. 15254/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a reintegrament als
ciutadans pel copagament. 9369

BN) A la Pregunta RGE núm. 15344/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Fundació BIT. 9370

BO) A la Pregunta RGE núm. 15574/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a alumnes amb
problemes de salut mental. 9370

BP) A la Pregunta RGE núm. 15575/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a AT destinats a
centres educatius d'Eivissa. 9370

BQ) A les Preguntes RGE núm. 15576/13 i 15596/13, presentades  per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
convenis, subvencions i ajuts concedits a l'associació i a  l'Associació Aspanob. 9370

BR) A la Pregunta RGE núm. 15584/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern. 9371

BS) A la Pregunta RGE núm. 15597/13, presentada per l'Hble Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convenis de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb els ajuntaments de les Illes Balears. 9371

BT) A les Preguntes RGE núm. 104/14 i 105/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a pagament a
proveïdors per part de l'Institut Balear de la Joventut (I i II). 9371
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BU) A la Pregunta RGE núm. 106/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a previsió de pagament per
part de l'Institut Balear de la joventut. 9371

BV) A la Pregunta RGE núm. 133/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, V. 9372

BX) A les Preguntes RGE núm. 136/14 i 145/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears i a ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, II. 9372

BY) A la Pregunta RGE núm. 182/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, XI. 9372

BZ) A la Pregunta RGE núm. 191/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, X. 9372

CA) A les Preguntes RGE núm. 203/14 i 221/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VII i IX. 9372

CB) A la Pregunta RGE núm. 205/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IX. 9373

CC) A les Preguntes RGE núm. 206/14 i 224/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VII i IX. 9373

CD) A la Pregunta RGE núm. 209/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VIII. 9373

CE) A la Pregunta RGE núm. 223/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, VII. 9373

CF) A la Pregunta RGE núm. 227/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IV. 9374

CG) A la Pregunta RGE núm. 230/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, IV. 9374

CH) A la Pregunta RGE núm. 236/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears, II. 9374

CI) A la Pregunta RGE núm. 323/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern. 9374

CJ) A la Pregunta RGE núm. 347/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa Medi Obert,
desembre 2013. 9374

CK) A la Pregunta RGE núm. 379/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a ajuda per a llibres.
9375

CL) A la Pregunta RGE núm. 383/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a servei de missatgeria
telefònica (I). 9375

CM) A les Preguntes RGE núm. 384/14 a 386/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a servei de
missatgeria telefònica (II a IV). 9375

CN) A la Pregunta RGE núm. 476/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractes 2013,
mesures menors. 9375

CO) A la Pregunta RGE núm. 528/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei d'autonomia
personal i atenció a la dependència (I). 9375

CP) A la Pregunta RGE núm. 533/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Consell Territorial
de serveis socials i dependència (II). 9375
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CQ) A la Pregunta RGE núm. 543/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern. 9376

CR) A les Preguntes RGE núm. 584/14 i 585/14, presentades per l'Hble Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relatives a tancament
de l'embotelladora de Coca-cola a Palma (I i II). 9376

CS) A la Pregunta RGE núm. 587/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a tancament de
l'embotelladora de Coca-cola a Palma (IV). 9376

CT) A la Pregunta RGE núm. 676/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a tancament planta de Coca-
cola a Palma. 9376

CU) A la Pregunta RGE núm. 698/14, presentada per l'Hble, Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a deixar de rebre un
servei de dependència. 9377

CV) A la Pregunta RGE núm. 699/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern. 9377

CX) A la Pregunta RGE núm. 847/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a policies locals a l'atur.
9377

CY) A la Pregunta RGE núm. 848/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos EBAP formació policies
locals. 9377

CZ) A la Pregunta RGE núm. 849/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos EBAP formació policies
locals, II. 9377

DA) A la Pregunta RGE núm. 850/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos EBAP formació policies
locals, III. 9377

DB) A la Pregunta RGE núm. 851/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos EBAP formació policies
locals, IV. 9378

DC) A la Pregunta RGE núm. 852/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos EBAP formació policies
locals, V. 9378

DD) A la Pregunta RGE núm. 853/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos EBAP formació policies
locals, VI. 9378

DE) A la Pregunta RGE núm. 854/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a funcions de l'ISPIB.
9378

DF) A la Pregunta RGE núm. 855/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a funcions de l'ISPIB, II.
9378

DG) A la Pregunta RGE núm. 856/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a funcions de l'ISPIB, III.
9378

DH) A la Pregunta RGE núm. 890/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a torn de nit en els cossos de
policies locals. 9379

DI) A la Pregunta RGE núm. 891/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a plataforma digital per a la
coordinació i millora de la policia local. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014). 9379

DJ) A la Pregunta RGE núm. 892/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a plataforma digital per a la
coordinació i millora de la policia local (II). 9379

DK) A la Pregunta RGE núm. 895/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a beques universitàries.
9379

DL) A la Pregunta RGE núm. 901/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a formació en matèria de
seguretat i salut laboral, Conselleria d'Educació. 9380
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DM) A la Pregunta RGE núm. 1004/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pagaments a entitats
cooperació i/o immigració, octubre i novembre 2013. 9380

DN) A la Pregunta RGE núm. 1019/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Maó. Conselleria
d'Educació (II). 9380

DO) A les Preguntes RGE núm. 1020/14, 1022/14 i 1025/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
expedients Maó. Conselleria d'Educació (III, V i VIII). 9380

DP) A la Pregunta RGE núm. 1021/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients  Maó. Conselleria
d'Educació, IV. 9380

DQ) A la Pregunta RGE núm. 1023/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Maó. Conselleria
d'Educació, VI. 9381

DR) A la Pregunta RGE núm. 1024/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Maó. Conselleria
d'Educació, VII. 9381

DS) A la Pregunta RGE núm. 1028/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí.
Conselleria d'Educació, III. 9381

DT) A la Pregunta RGE núm. 1029/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí.
Conselleria d'Educació, IV. 9381

DU) A la Pregunta RGE núm. 1031/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí.
Conselleria d'Educació, VI. 9381

DV) A la Pregunta RGE núm. 1032/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí.
Conselleria d'Educació, VII. 9381

DX) A la Pregunta RGE núm. 1033/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí.
Conselleria d'Educació, VIII. 9382

DY) A les Preguntes RGE núm. 1034/14 i 1035/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a expedients
Marratxí. Conselleria d'Educació (IX i X). 9382

DZ) A la Pregunta RGE núm. 1036/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients. Conselleria
d'Educació (I). 9382

EA) A la Pregunta RGE núm. 1037/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients. Conselleria
d'Educació (II). 9382

EB) A la Pregunta RGE núm. 1038/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients. Conselleria
d'Educació (III). 9382

EC) A la Pregunta RGE núm. 1097/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Fons Social Europeu
per finançar l'FP bàsica. 9382

ED) A la Pregunta RGE núm. 1105/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern. 9383

EE) A la Pregunta RGE núm. 1236/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa medi
obert, gener 2014. 9383

EF) A la Pregunta RGE núm. 1238/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada Centre Es
Mussol, gener 2014. 9383

EG) A la Pregunta RGE núm. 1239/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Pinaret, gener 2014. 9383

EH) A la Pregunta RGE núm. 1240/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Fusteret, gener 2014. 9383
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EI) A la Pregunta RGE núm. 1242/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Mussol, gener 2014. 9384

EJ) A la Pregunta RGE núm. 1243/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  estada al Centre
Es Fusteret, gener 2014. 9384

EK) A la Pregunta RGE núm. 1262/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a recursos educatius CEIP
Llevant. 9384

EL) A la Pregunta RGE núm. 1273/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a PROA a l'IES Pau
Casesnoves. 9384

EM) A la Pregunta RGE núm. 1275/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a reducció 12% professorat
IES Pau Casesnoves. 9385

EN) A la Pregunta RGE núm. 1290/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a cost de la Delegació
d'Educació a Formentera. 9385

EO) A la Pregunta RGE núm. 1342/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a nomenament
directora IES Berenguer d'Anoia d'Inca. 9385

EP) A la Pregunta RGE núm. 1344/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions de cap
de departament per cursos. 9385

EQ) A la Pregunta RGE núm. 1346/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a nomenaments
extraordinaris per cursos. 9385

ER) A la Pregunta RGE núm. 1416/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a turisme i canvi climàtic.
9385

ES) A la Pregunta RGE núm. 1431/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ajuts a menjador.
9386

ET) A la Pregunta RGE núm. 1435/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a activitats adreçades a joves
en matèria d'esports. 9386

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 4167/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller de
Presidència, sobre la proposta de modificació del Decret 115/2010, de 12 de novembre, del règim especial de les ajudes a l'exterior en
matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional. 9386

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4065/14. 9387

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4022/14. 9387

C) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports per a les preguntes
amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 2003/14 a 2008/14. 9387

D) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 9288/13. 9387

4. INFORMACIONS

A) Cessament de personal eventual 9387

B) Conclusions elaborades per la Ponència sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears. 9388
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014. 9389

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014. 9389
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'abril de 2014, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 3109/14, relativa a política general en matèria de
benestar social, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a dur a terme avaluacions sistemàtiques sobre
l’impacte que generen totes les mesures adoptades per les
diferents conselleries sobre el benestar de la ciutadania,
especialment sobre els grups amb una major vulnerabilitat, així
com treballar per crear un Registre Unificat a totes les
avaluacions que es realitzin.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar una estratègia específica de lluita contra
la pobresa infantil i pel benestar de la infància, amb objectius
concrets, indicadors de compliment a mig i llarg termini,
suficient dotació pressupostària i mecanismes de coordinació
entre les diferents conselleries. Així mateix, l’insta a concertar
amb els consells insulars i els ajuntaments l’impuls de plans
locals que contemplin aquest objectiu.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar i enfortir el procés d’aplicació de la Llei
de promoció d’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència per reduir el temps d’espera."

A la seu del Parlament, 15 d'abril de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 87/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de finançament
dels consells insulars.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Hisenda i Pressuposts, José Vicente Marí i Bosó.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Marc Pons i José
Vicente Marí.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3034/14, de
l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a inversions hoteleres i economia productiva.
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3029/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cursos de formació per al sector
agrari a Menorca. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3213/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a jornades de medicina de
l'esport. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3218/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implantació del vehicle elèctric.
(BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3222/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a deslleialtat amb les Illes Balears. (BOPIB
núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3224/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ampliació dels ports. (BOPIB
núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4023/14, de

l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a aplicació del TIL i resultats acadèmics. (BOPIB
núm. 146, d'11 d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3221/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a presència de la Conselleria de
Salut. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3219/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a supressió del fibrociment en els
centres educatius de les Illes Balears. (BOPIB núm. 145, de 4
d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3216/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou centre de salut de Sant
Josep de Sa Talaia a Eivissa. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de
2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3225/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a renúncia a la reforma de l'actual edifici de
Can Misses. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3217/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llei agrària. (BOPIB núm. 145,
de 4 d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3214/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a iniciativa de l'associació "Na
Marga somriu". (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3215/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a repartiment del fons de
seguretat pública. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3223/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millores que aporta la nova
targeta sanitària. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3212/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a decret relatiu als principis
generals en matèria de busseig. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril
de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3220/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'ocupació. (BOPIB núm.
145, de 4 d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3210/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a dades econòmiques. (BOPIB núm.
145, de 4 d'abril de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 3226/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a gestió del Govern a menys
d'un any de les eleccions. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de
2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

d'abril de 2014, rebutjà els Punts 3 a 8, 10 i 11 de la Moció RGE
núm. 3109/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política general en matèria de benestar social. (BOPIB núm.
145, de 4 d'abril de 2014).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 10:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Punts 3 a 8 i 11:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 5920/13, de modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny,
del Consell Consultiu de les Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
d'abril de 2014, no prengué en consideració, per 25 vots a favor
i 33 en contra, la proposició de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista i publicada al BOPIB núm. 102,
de 7 de juny de 2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4073/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de salut (procediment
d'urgència). (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4168/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a sanitat hospitalària. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

Palma, a 16 d'abril 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 el conseller de Salut, sobre la
política general de salut del Govern de les Illes Balears.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la reforma
sanitària duta a terme pel Govern d'Espanya i davant la situació
i de l'atenció sanitària dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears.

Palma, a 9 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la seva política relativa a sanitat hospitalària.

Palma, a 9 d'abril de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4227/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 87/14, relativa a Llei
de finançament dels consells insulars (rectificada mitjançant
l'escrit RGE núm. 4357/14). (Mesa de 16 d'abril de 2014).

Palma, a 16 d'abril 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 es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
87/14, relativa a Llei de finançament dels consells insulars, la
moció següent.

Llei de finançament dels consells insulars

1. El Parlament de les Illes Balears reafirma que els consells
insulars són les institucions  de govern de cadascuna de les Illes
Balears i exerceixen el govern, l’administració i la representació
de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, alhora
que gaudeixen d’autonomia en la gestió dels seus interessos.

2. El Parlament de les Illes Balears considera el finançament
dels consells insulars com un dels pilars sobre els quals se
sustenta l’exercici del govern, l’administració i la representació
dels consells insulars com a institucions de govern a cadascuna
de les illes, i per açò insta el Govern de les Illes Balears a fer
tots els esforços que estiguin al seu abast per aconseguir un
ampli acord entre govern i oposició en l’aprovació del projecte
de llei del sistema de finançament definitiu dels consells
insulars, amb la finalitat d’aportar l’estabilitat necessària que
garanteixi el correcte funcionament en el llarg termini.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir en la nova llei del sistema de
finançament definitiu dels consells insulars les mateixes
aportacions, que el Govern de les Illes Balears destinava als
consells insulars l’any 2010, actualitzades en base a l’increment
de l’IPC.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que els consells insulars no hauran de
retornar les bestretes a compte del nou sistema de finançament
que foren aprovades en els pressuposts generals de la comunitat
al llarg de la present legislatura i de l’anterior.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a repercutir sobre els consells insulars una part dels
recursos addicionals que el Govern de les Illes Balears ingressa
com a conseqüència de la millora del finançament autonòmic
aprovat el 2009.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a replantejar-se les fórmules que determinen el
repartiment del fons interinsular de finançament de serveis, el
fons de compensació i el fons de convergència en ares
d’aconseguir una major transparència i objectivitat en el
repartiment dels fons, tal com el Govern de les Illes Balears
havia anunciat.
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Palma, a 10 d'abril de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4043/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a passes de
l'Advocacia de la CAIB i accions legals contra les
prospeccions. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4046/14, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a dades dels centres. (Mesa de 16
d'abril de 2014).

RGE núm. 4178/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Oficina de control pressupostari (I). (Mesa de 16 d'abril de
2014).

RGE núm. 4179/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Oficina de control pressupostari (II). (Mesa de 16 d'abril de
2014).

RGE núm. 4180/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Oficina de control pressupostari (III). (Mesa de 16 d'abril de
2014).

RGE núm. 4181/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Oficina de control pressupostari (IV). (Mesa de 16 d'abril de
2014).

RGE núm. 4182/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Oficina de control pressupostari (V). (Mesa de 16 d'abril de
2014).

RGE núm. 4183/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Oficina de control pressupostari (VI). (Mesa de 16 d'abril de
2014).

RGE núm. 4184/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 1%
cultural (I). (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4185/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 1%
cultural (II). (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4186/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 1%
cultural (III). (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4187/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 1%
cultural (IV). (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4188/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cultura talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial de la
UNESCO (I). (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4189/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cultura talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial de la
UNESCO (II). (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4198/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pla d'acció de
mitigació contra el canvi climàtic 2013-2020 i procés de
participació. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4239/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 11 d'abril.
(Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4244/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a informació en
relació amb el tren de Sóller. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

Palma, a 16 d'abril 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 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Passes de l'Advocacia de la CAIB i accions legals contra les
prospeccions

Després d'allò anunciat pel conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori a la comissió parlamentària celebrada el
passat 2 d'abril, quines són les passes que ha fet l'Advocacia de
la CAIB amb l'objectiu de preparar accions legals contra les
prospeccions, molt especialment després de conèixer que el
Ministeri d'Indústria juga en favor de les empreses promotores
i en contra de les institucions de les Illes Balears i els acords
presos de manera unànime a la nostra comunitat?

Palma, a 8 d'abril de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Dades dels centres

Per què s'ha exigit als centres que esborrin les dades de les
proves dels seus equips informàtics?

Palma, a 16 de març de 2014.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Oficina de control pressupostari (I)

Qui dirigeix en aquests moments l'Oficina de control
pressupostari?

Palma, a 9 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Oficina de control pressupostari (II)

Quines funcions desenvolupa en l'actualitat l'Oficina de
control pressupostari?

Palma, a 9 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Oficina de control pressupostari (III)

Quines han estat les actuacions de l'Oficina de control
pressupostari durant l'any 2014?

Palma, a 9 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Oficina de control pressupostari (IV)

Quines persones exerceixen les seves funcions a l'Oficina de
control pressupostari en l'actualitat?

Palma, a 9 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Oficina de control pressupostari (V)

Relació d'expedients administratius gestionats per l'Oficina
de control pressupostari durant 2013.

Palma, a 9 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Oficina de control pressupostari (VI)

Relació d'expedients administratius gestionats per l'Oficina
de control pressupostari durant 2014.

Palma, a 9 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1% cultural (I)

Quines quantitats, vinculades a l'illa de Menorca, s'han rebut
en concepte de l'1% cultural els anys 2011, 2012 i 2013?

Palma, a 9 d'abril de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1% cultural (II)

Quines quantitats, vinculades a l'illa de Mallorca, s'han rebut
en concepte de l'1% cultural els anys 2011, 2012 i 2013?

Palma, a 9 d'abril de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1% cultural (III)

Quines quantitats, vinculades a l'illa d'Eivissa, s'han rebut en
concepte de l'1% cultural els anys 2011, 2012 i 2013?

Palma, a 9 d'abril de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1% cultural (IV)

Quines quantitats, vinculades a l'illa de Formentera, s'han
rebut en concepte de l'1% cultural els anys 2011, 2012 i 2013?

Palma, a 9 d'abril de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cultura talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial de la
UNESCO (I)

A quina partida pressupostària del Govern de les Illes
Balears s'aplicarà el finançament que ha de cobrir part de les
despeses que originin els projectes i el treball relacionats amb
l'impuls de la declaració de la cultura talaiòtica de Menorca com
a patrimoni mundial de la UNESCO?

Palma, a 9 d'abril de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cultura talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial de la
UNESCO (II)

Per quina raó no figuren en el conveni de colAlaboració entre
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i el Consell
Insular de Menorca, per impulsar la declaració de la cultura
talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial de la UNESCO,
els fins a 200.000 euros d'aportació del Govern de les Illes
Balears a les despeses que es deriven de la preparació de
l'expedient, que es van anunciat per la premsa?

Palma, a 9 d'abril de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.



9342 BOPIB núm. 147 -  16 d'abril de 2014

Pla d'acció de mitigació contra el canvi climàtic 2013-2020 i
procés de participació

Quin ha estat el procés de participació per a l'elaboració del
Pla d'acció de mitigació contra el canvi climàtic 2013-2020 i
quines han estat les institucions i les entitats socials i
empresarials participants, més enllà dels diferents departaments
de la mateixa CAIB?

Palma, a 10 d'abril de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 11
d'abril

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 11 d'abril de 2014?

Palma, a 14 d'abril de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Informació en relació amb el tren de Sóller

En què es basa el Govern per afirmar, tal i com fa a la
resposta sobre la pregunta d'aquest diputat amb RGE 1941/14,
que l'empresa concessionària del tren de Sóller dóna la
publicitat i la informació "suficient" sobre els bons de
descompte per a residents?

Palma, a 14 d'abril de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4240/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvi a l'ús
de la llengua pròpia a RTVIB. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4336/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inici del proper
curs escolar. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4337/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política
del Govern en matèria d'indústria. (Mesa de 16 d'abril de
2014).

RGE núm. 4338/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis de colAlaboració sota la modalitat de cobranding.
(Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4339/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a activitats de promoció de la nàutica. (Mesa de 16 d'abril de
2014).

RGE núm. 4340/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'acció de mitigació contra el canvi climàtic
2013-2020. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4341/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millores en el Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera.
(Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4342/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conclusions de l'informe del Pla d'igualtat. (Mesa de 16 d'abril
de 2014).

RGE núm. 4343/14, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J.
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a implantació de la LOMCE en el sistema educatiu de les Illes
Balears. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4344/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplaçament d'especialistes de traumatologia a Menorca.
(Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4345/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a implantació del gas natural a Menorca. (Mesa de 16
d'abril de 2014).

RGE núm. 4346/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a programa de suport a l'emprenedor i a l'empresa en la
recerca de finançament. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4347/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
índex de confiança empresarial. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4350/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvi de
ministre al front del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient.
(Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4351/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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recursos per aplicar el trilingüisme. (Mesa de 16 d'abril de
2014).

RGE núm. 4352/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
proves per conèixer l'estat de l'educació. (Mesa de 16 d'abril
de 2014).

RGE núm. 4353/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
solucionar els problemes educatius. (Mesa de 16 d'abril de
2014).

RGE núm. 4354/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
accés a més llengües. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4355/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures per fer front a la pobresa infantil. (Mesa de 16
d'abril de 2014).

Palma, a 16 d'abril 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 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.

Canvi a l'ús de la llengua pròpia a RTVIB

Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, considera
adequat que s'apliqui un canvi radical en l'ús de la llengua
pròpia a la Radiotelevisió pública de les Illes Balears sense
consultar l'autoritat competent?

Palma, a 14 d'abril de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Inici del proper curs escolar

Pot assegurar el Sr. President que el proper curs escolar
s'iniciarà amb normalitat?

Palma, a 16 d'abril de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
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.

Política del Govern en matèria d'indústria

Quin objectiu d'aportació del sector industrial al PIB en els
propers anys es planteja el Govern?

Palma, a 16 d'abril de 2014.
El diputat:
Miquel Àngel Mas i Colom.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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.

Convenis de colAlaboració sota la modalitat de cobranding

Ens pot explicar el Sr. Conseller de Turisme els convenis de
colAlaboració que s'han signat sota la modalitat de cobranding?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
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.

Activitats de promoció de la nàutica

En quines activitats de promoció de la nàutica participa el
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
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.

Pla d'acció de mitigació contra el canvi climàtic 2013-2020

Quins objectius té el Pla de mitigació contra el canvi
climàtic 2013-2020 que s'ha presentat recentment?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
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.

Millores en el Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera

Quines són les millores que s'han efectuat al Parc Nacional
Maritimoterrestre de Cabrera?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
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.

Conclusions de l'informe del Pla d'igualtat

Quines són les principals conclusions de l'informe del Pla
d'igualtat que acaba de ser aprovat per la Comissió d'igualtat?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
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.

Implantació de la LOMCE en el sistema educatiu de les Illes
Balears

Quina valoració fa la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats de la implantació de la LOMCE en el sistema
educatiu de les Illes Balears?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
El diputat:
Manuel J. Monerris i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
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.

Desplaçament d'especialistes de traumatologia a Menorca

Com valora el Govern de les Illes Balears el trasllat
d'especialistes de traumatologia a Menorca evitant els
desplaçaments dels menorquins i menorquines per rebre atenció
mèdica fora de la seva illa de residència?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
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.

Implantació del gas natural a Menorca

Quines accions pretén dur a terme el Govern de les Illes
Balears, atesos els antecedents, per tal d'accelerar la implantació
i l'accés al gas natural dels ciutadans i les ciutadanes de
Menorca?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
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.

Programa de suport a l'emprenedor i a l'empresa en la recerca de
finançament

Quina és la lectura que fa el conseller d'Economia i
Competitivitat dels primers sis mesos des de la posada en
funcionament del Programa de suport a l'emprenedor i a
l'empresa en la recerca de finançament (SEERF)?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
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.

Índex de confiança empresarial

Com valora el Govern de les Illes Balears les darreres dades
sobre l'índex de confiança empresarial que ha publicat
recentment l'INE?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
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.

Canvi de ministre al front del Ministeri d'Agricultura i Medi
Ambient

Creu, Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori,
que el canvi de ministre al front del Ministeri d'Agricultura i
Medi Ambient suposarà un retard en l'emissió de l'informe
d'avaluació ambiental dels projectes de prospeccions
petrolíferes?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
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.

Recursos per aplicar el trilingüisme

Continuarà afirmant que els centres docents tenen tots els
recursos necessaris per aplicar el trilingüisme?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
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.

Proves per conèixer l'estat de l'educació

Quina valoració fa la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats de les diferents proves que s'estan aplicant aquest
curs acadèmic per conèixer l'estat de l'educació en l'àmbit de les
Illes Balears?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
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.

Solucionar els problemes educatius

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, creu que
ignorar el diferent ajuda a solucionar els problemes educatius?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
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.

Accés a més llengües

Creu realment la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats que el trilingüisme permet a la classe obrera l'accés
a més llengües sense haver de pagar classes particulars?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
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.

Mesures per fer front a la pobresa infantil

Sr. President, creu que el seu govern ha pres les mesures
adequades per fer front a la pobresa infantil i a la desigualtat
creixent a aquestes?

Palma, a 15 d'abril de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4032/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Ministeri
d'Indústria i Turisme o alAlegacions de Cairn Energy (1), a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4033/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Ministeri
d'Indústria i Turisme o alAlegacions de Cairn Energy (2), a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4044/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Llei de turisme
i projectes especulatius, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

Palma, a 16 d'abril 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 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial, a tramitar pel
procediment d'urgència.

Ministeri d'Indústria i Turisme i alAlegacions Cairn Energy (1)

Com valora el conseller que el Consell d'Eivissa hagi hagut
de denunciar que el Ministeri d'Indústria i Turisme hagi actuat
en favor de l'empresa Cairn Energy, promotora de les
prospeccions entre el Golf de València i les costes de les
Pitiüses?

Palma, a 8 d'abril de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial, a tramitar pel
procediment d'urgència.

Ministeri d'Indústria i Turisme i alAlegacions Cairn Energy (2)

Quines accions legals pensa emprendre el Govern, davant el
tracte de favor del Ministeri d'Indústria i Turisme a l'empresa
Cairn Energy, denunciada pel Consell d'Eivissa?

Palma, a 8 d'abril de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Llei de turisme i projectes especulatius

Com valora el conseller que projectes urbanístics lligats fins
i tot a persones condemnades per grau, com el plantejat per la
trama d'empreses lligades al Sr. Grande a sòl rústic a Can
Picafort, es puguin acollir a la Llei de turisme per fer-se
efectius?
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Palma, a 8 d'abril de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4228/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dret universal a rebre atenció sanitària (procediment
d'urgència). (Mesa de 16 d'abril de 2014).

Palma, a 16 d'abril 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 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, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Davant les continues
queixes i les situacions de desatenció sanitària a persones
estrangeres en situació irregular i sense recursos.

Dret universal a rebre atenció sanitària

La Constitució Espanyola reconeix a l'article 43 el dret a la
protecció de la salut i estableix la competència dels poders
públics per organitzar i tutelar la salut pública mitjançant
mesures preventives i les prestacions i els serveis necessaris.

La Llei 14/1986, de 25 de abril, general de sanitat, estableix
a l'article 1.2 que “són titulars del dret a la protecció de la salut
i a l’atenció sanitària tots els espanyols i els ciutadans estrangers
que tinguin establerta la seva residència en el territori nacional.”

Així, el dret a la protecció de la salut reconegut a la
Constitució es va interpretar com dret a rebre atenció sanitària
en front la malaltia. Per tot això, la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de sanitat, una fita fonamental al nostre esforç
organitzat per fer efectiu el dret a la protecció de la salut, va
establir a l'article 3, com un dels principis generals, que el
sistema sanitari estigués orientat prioritàriament cap a la
prevenció i la promoció de la salut.

Avui, en tot el que fa referència a la regulació de l’accés a
l’atenció sanitària, hem d’assenyalar el que disposa la recent
Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, que
promou el funcionament coordinat de les estructures
assistencials i de salut pública per preservar la salut poblacional,
i que està basada en l’actuació tant a nivell colAlectiu com
individual, incloent les activitats de promoció de la salut i les de
prevenció de la malaltia. Així mateix assenyala el compromís
d’equitat en salut i de reducció de desigualtats de salut respecte
de l’atenció a una població exclosa.

La mateixa llei comença assenyalant que “els serveis
sanitaris són imprescindibles per donar resposta als problemes
de salut de la colAlectivitat, doncs aconsegueixen atenuar els
perjudicis de les malalties i permeten que es pugui recobrar la
salut perduda i millorar la qualitat de vida de les persones
malaltes”.

A les Illes Balears també tenim l’obligació de recordar el
nostre Estatut d’Autonomia, que a l'article 25.1 diu “Es
garanteix el dret a la prevenció i la protecció de la salut
mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal”.

La decisió del Govern d’Espanya del PP de realitzar un
canvi del model sanitari de manera unilateral, ha romput un dels
consensos bàsics que han guiat la política sanitària del nostre
país: la universalitat de l’atenció sanitària.

El Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de
Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions,
i el Reial Decreto 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la
condició d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència
sanitària en Espanya, amb càrrec a fons públics, mitjançant el
Sistema Nacional de Salut, defineix la condició d’assegurat i
beneficiari i especifica diferents supòsits entre els quals no
contempla el de les persones estrangeres residents a Espanya en
situació irregular.

El Reial Decret Llei 16/2012 és un canvi del nostre model
de sanitat, fins avui universal, públic, gratuït i equitatiu i, per
tant, constitueix la major agressió a la sanitat pública que hem
viscut a la història de la nostra democràcia. Suposa passar d’un
sistema de drets a un sistema d’assegurances. Una passa enrere
i on l’atenció sanitària era una contraprestació per allò cotitzat,
no un dret ciutadà universal. Aquesta decisió té repercussions
tant a la cohesió social com a la salut pública del nostre país,
doncs romp l’equitat, introdueix barreres a l’accés i deixa
desprotegits colAlectius vulnerables, circumstància que va
reconèixer la defensora del Poble que va emetre unes
recomanacions a la Conselleria de Salut de les Illes Balears,
perquè assegurés l’accés efectiu a la salut a tots els ciutadans,
recomanació que no ha estat atesa per la Conselleria de Salut.
Excloure colAlectius de ciutadans espanyols i d’immigrants no
suposa un estalvi rellevant en terminis de reducció del dèficit i,
probablement, el seu impacte en terminis de salut és molt
important, en especial per a persones majors, pensionistes,
malalts crònics o de colAlectius vulnerables, on la seva
continuïtat dependrà ara de la seva capacitat de renda per poder
costejar-los. Sabem que la Conselleria de Salut va retirar 20.000
targetes sanitàries el primer any del RDL 16/2012. Precisament,
el Comitè sobre els Drets Econòmics, Socials i Culturals de les
Nacions Unides i l’OCDE han manifestat públicament la seva
preocupació per les modificacions introduïdes per aquest RDL.
Els professionals sanitaris, les organitzacions colAlegials de
sanitaris, les ONG d’àmbit sanitari i social, les organitzacions
sindicals i els partits polítics s’han declarat en contra d’aquesta
normativa.
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Amb la finalitat de donar compliment al que estableix el
nostre Estatut d’Autonomia i donar compliment a la legislació
abans referida, amb caràcter provisional, i per proporcionar als
professionals de la sanitat pública uns criteris uniformes
d’actuació, atenent els principis recollits a l’article 3 de la Llei
33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, atenent les
recomanacions de la defensora del Poble, i coneixent les
instruccions dictades a les comunitats autònomes d’Astúries i
Andalusia, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, per tal de garantir a les persones immigrants en
situació irregular i sense recursos i que resideixin a la comunitat
autònoma el mateix dret a la cobertura sanitària que l’establerta
per al conjunt dels ciutadans i ciutadanes espanyoles,  que
estableixi unes instruccions que reconeguin el dret a
l’assistència sanitària als centres del Servei de Salut de les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a recuperar per llei la universalització del dret a
l’assistència sanitària pública, desvinculant la sanitat de la
seguretat social i ampliant l’àmbit subjectiu del dret a la
protecció de la salut amb fons públics que ha estat
profundament modificat per Reial Decret llei 16/2012.

Palma, a 11 d'abril de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4161/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reducció de les ràtios d'alumnes per aula, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4162/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reprovació de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4199/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a pla d'acció de mitigació contra el canvi climàtic, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4200/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a protecció del sistema dunar de Camp de Mar (Andratx), amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 16 d'abril de 2014).

RGE núm. 4223/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programa "Viu la cultura", amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 16 d'abril
de 2014).

Palma, a 16 d'abril 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 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 la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Reducció de les ràtios d’alumnes per aula.

Exposició de motius

El BOIB núm. 39, de dia 22 de març de 2014, publicava la
resolució del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i
Universitats de dia 17 de març de 2014 per la qual s’aprovaven
les ràtios corresponents als nivells educatius de primer i segon
cicle d’educació infantil, educació primària, educació
secundària obligatòria i batxillerat als centres sostinguts
totalment o parcialment amb fons públics i ensenyaments de
règim especial per als cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016.
Això significa prolongar dos anys més la vigència a les Illes
Balears de la disposició que sobre les ràtios fixava l’article 2 del
Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, que
preveia la possibilitat d’augmentar un 20% els límits legals
establerts per la LOE i que s’havia sustentat a la nostra
comunitat autònoma amb el Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives per a
la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions
autonòmiques.

Aquesta circumstància ha provocat la massificació d’aules
que havien estat construïdes segons la legislació vigent d’un
moment en el qual es preveia un menor nombre d’alumnes per
classe, i la devaluació de la qualitat de l’educació a les Illes
Balears, quan aquest fet se suma a altres factors, és una
important diversitat a les aules de l’escola pública de les nostres
illes, tal com està passant aquests darrers anys.

Atès que l’augment de les ràtios es va prendre, segons el
Govern, a causa de la necessitat de reducció del dèficit públic,
i que aquest dèficit l’any 2013 ha estar menor del permès pel
Govern d’Espanya.

Atès que la raó argüida en la Resolució de dia 17 de març de
2014 és la mancança de places suficients per atendre les
solAlicituds d’admissió als diferents nivells educatius als centres
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics ubicats als
municipis de les Illes Balears, i que aquesta mancança també
pot ser palAliada a partir d’altres recursos, entre ells amb
l’augment del personal docent.
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Atès que amb aquestes ràtios es fa difícil una atenció
individualitzada de l’alumnat, cosa que pot conduir a l’augment
del fracàs escolar i de l’abandonament prematur en aquells
centres amb una important diversitat, el Grup Socialista del
Parlament de les Illes Balears, presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a deixar sense efecte la Resolució del secretari
autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats de dia 17 de març
de 2014 per la qual s’aproven les ràtios corresponents als nivells
educatius de primer i segon cicle d’educació infantil, educació
primària, educació secundària obligatòria i batxillerat als centres
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i
ensenyaments de règim especial per als cursos escolars
2014-2015 i 2015-2016.

2. El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears a solucionar per altres vies, com són l’augment en la
contractació de professorat interí, la mancança de places
suficients per atendre les solAlicituds d’admissió als diferents
nivells educatius als centres sostinguts totalment o parcialment
amb fons públics de les Illes Balears que preveu la Conselleria
per als cursos 2014-2015 i 2015-2016.

Palma, a 9 d'abril de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
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 la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Reprovació de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats

Exposició de motius

Des del moment en que la consellera Camps va prendre
possessió del seu càrrec la situació del sistema educatiu de les
Illes Balears s’ha vist impelAlida a l’anormalitat més absoluta i
ha viscut uns mesos de conflicte que no tenen precedent en la
nostra comunitat autònoma.

Les raons són ben conegudes, des de la imposició
precipitada, improvisada i sense consens del Decret de
Tractament Integrat de Llengües, a la burla a la justícia que va
significar el Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre; a l’actitud
prepotent i autoritària vers la comunitat educativa,
exemplificada en els expedients polítics a alguns directors; a la
nulAla intenció negociadora amb els docents durant la vaga; a les
acusacions d’adoctrinament de l’alumnat; a l’intent de fer del
cos d’inspecció un cos de repressió, etc.

Tot això s’ha vingut a sumar a les retallades en matèria
educativa que han afectat sobretot aquella part de l’alumnat més
vulnerable, i també una gestió clarament deficient en matèria de
convocatòria de beques, en matèria d’infraestructures educatives
i en matèria de gestió de personal.

Prova també de les deficiències en la gestió és la creació de
l’equip Atles d’assessorament de l’aplicació del TIL o l’ordre
de desenvolupament d’aquest programa, mesos després que
aquest estigués en funcionament, i haver deixat sense resposta
les preguntes realitzades pels centres que havien d’aplicar un
projecte com el TIL sense els recursos necessaris.

Els darrers fets, com atendre algunes reivindicacions de
l’escola concertada catòlica en la flexibilització del TIL mentre
no s’escoltaven les de l’escola pública; com el Decret de la
composició dels consell escolars municipals i insulars; com la
resolució per al concurs de mèrits per a la selecció de directors
de centres docents; com l’ampliació durant dos anys més de
l’augment de les ràtios d’alumnes per aula, fan pensar que no hi
haurà cap rectificació en la seva política educativa
profundament ideologitzada.

Atès també les estrambòtiques declaracions que
escandalitzen la comunitat educativa, com que el trilingüisme
permet a la classe obrera l’accés a més llengües sense haver de
pagar classes particulars, que són una burla per a totes aquelles
famílies que estan patint la ferotge política econòmica del Partit
Popular, tant a nivell autonòmic com nacional.

El Grup Socialista en el Parlament de les Illes Balears
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actuació de la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Sr. President de
les Illes Balears a cessar la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats i el seu equip.

Palma, a 9 d'abril de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Pla d'acció de mitigació contra el canvi climàtic

Recentment han estat presentades les conclusions del darrer
Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC), que
assenyala entre altres qüestions:
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1) Que l'escalfament en el sistema climàtic és inequívoc i
que molts dels canvis observats en els darrers 50 anys no
tenen precedents en els darrers milAlennis: l'atmosfera i els
oceans s'han
escalfat, els volums de neu i gel han minvat, el nivell de la
mar s'ha elevat i les concentracions de gasos d'efecte
hivernacle han crescut.
2) Que les emissions continuades de gasos d'efecte
hivernacle causaran un major escalfament i nous canvis a
tots els components del sistema climàtic, la qual cosa fa
necessari reduir de forma substancial les emissions de gasos
d'efecte hivernacle.

Davant això, convé tenir en compte dues qüestions. La
primera, la responsabilitat que tenim des de les Illes Balears en
relació amb el canvi climàtic i el nostre elevat nivell d'emissions
de gasos d'efecte hivernacle, com a conseqüència tant dels
desplaçaments turístics, com d'un model energètic dependent
dels combustibles fòssils. I la segona, la vulnerabilitat dels
territoris insulars davant els fenòmens climàtics extrems i la
pujada del nivell de la mar derivada de l'escalfament global, que
requereix d'una implicació activa de la CAIB i de totes les
administracions en la lluita contra el canvi climàtic, tant en
termes de mitigació com d'adaptació.

Per tot això, el grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a obrir un
procés de participació social i ciutadana per revisar i millorar el
Pla d'acció de mitigació del canvi climàtic 2013-2020 aprovat
recentment a la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic
del Govern.

- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a incloure
al dit pla un calendari de tancament a mig termini de la central
tèrmica d’Es Murterar, generadora de gairebé el 50% del total
de les emissions de CO2, com a condició imprescindible per
assolir l’escenari de reducció del 30% d’aquestes el 2020, tal i
com ha expressat el Govern.

- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a elaborar
un estudi tècnic que permeti establir estratègies i adaptacions al
canvi climàtic i les seves conseqüències, d'acord amb les
conclusions del darrer informe de l'IPCC.

Palma, a 10 d'abril de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Protecció del sistema dunar de Camp de Mar (Andratx)

La construcció de 60 apartaments sobre les dunes de Camp
de Mar, les darreres dunes del ponent de Mallorca i les úniques
entre Andratx i Palma, suposen un desbarat ecològic a més de
massificar un punt ja prou massificat turísticament com és la
zona de Camp de Mar.

Diferents sentencies judicials avalen les tesis que es pot
construir damunt les dunes, però aquest fet no ha de permetre
que es deixi fer un altre desbarat urbanístic més a Andratx com
si es tractés dels anys setanta amb els edificis de las Cascadas al
Port d’Andratx. A Andratx tenim exemples que a pesar d’existir
moltes sentències desfavorables es va aconseguir protegir Sa
Dragonera. I després de vint anys de plet l’esbucament dels
edificis de Ses Covetes.

Per tot això les administracions no poden deixar tot sol a
l’Ajuntament d’Andratx, un municipi que ha donat amb escreix
via impostos molts de milions d’euros tant a la comunitat
autònoma com al Govern de l’Estat i que en aquest moments
necessita ajuda tan judicial com financera. Per això, des del
Grup Parlamentari MÉS presentam la següent 

Proposició no de llei

El Parlament insta el Govern de les Illes Balears i el Consell
de Mallorca a fer tots els esforços possibles tant tècnics i
judicials com financers per evitar la construcció damunt les
dunes de Camp de Mar, el darrer sistema dunar existent a les
costes del Ponent de Mallorca, i a colAlaborar amb l'ajuntament
d'Andratx per fer-ho possible.

Palma, a 10 d'abril de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Programa "Viu la cultura"

“Viu la cultura” és un programa d’activitats
didacticoculturals adreçat als centres educatius que té l’objectiu
general de donar a conèixer i difondre entre l’alumnat de les
Illes Balears la realitat cultural que ens envolta, i d'acostar als
infants i als joves el món de la cultura.

Aquest programa, que ja du des de fa més de tretze anys
funcionant, és fonamental perquè l’alumnat conegui, respecti i
estimi aquesta realitat cultural.

Les diferents edicions han permès als centres educatius
solAlicitar les activitats, al llarg de cada curs escolar, i cada any
s’han reforçat els objectius de la proposta, ampliant-los en la
mesura de les possibilitats. Amb la intenció d’acostar la nostra
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realitat cultural a l’alumnat, mitjançant la realització d’activitats
diverses pròpies dels diferents àmbits temàtics que conformen
el programa com l’art, la historia i les ciències socials, la música
i la cultura popular, el teatre i la dansa, la literatura, la ciència
i el medi ambient.

Aquesta legislatura, el programa “Viu la cultura” s’ha
implementat i ampliat amb la finalitat d’incrementar les accions
i les activitats per apropar encara més la cultura al món
educatiu.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la repercussió
que té el programa "Viu la cultura" que impulsa la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats a continuar impulsant el
programa didacticocultural “Viu la cultura”, que s’ha convertit
en una eina indispensable per al professorat de la nostra
comunitat educativa, per difondre entre els alumnes de les
nostres illes la realitat cultural que ens envolta, i a donar cada
vegada més facilitats perquè sigui més àgil i més accessible la
consulta i la solAlicitud d’activitats per als docents.

Palma, a 11 d'abril de 2014.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 628/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ajuda
econòmica familiar de dependència. Gener. (BOPIB núm. 32,
de 10 de febrer de 2012).

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

El mes de gener de 2012 la quantia de la nòmina ha suposat
2.609.195,61i.

Palma, 11 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3248/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
desnonaments de famílies. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de
2012).

Quin grau d'aplicació s'ha desenvolupat del Conveni signat
entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i
l'Ibavi per evitar desnonaments de famílies afectades per la
crisi econòmica gestionats des dels serveis socials municipals?
A la resposta s'ha d'incloure municipis que ho han solAlicitat,
municipis que s'han beneficiat, famílies que ho han solAlicitat,
famílies que s'han pogut beneficiar.

El conveni va ser signat el 27 de maig de 2011, en un
moment de canvi de legislatura, amb vigència en caràcter
retroactiu des de l'1 de març de 2011 fins el 31 de gener de
2013.

El pagament es va fer efectiu el 22 de desembre de 2011.
El conveni presentava inicialment alguns problemes en la

seva formulació, que dificultaven la posada en pràctica:

1. S'establia la participació dels serveis socials d'atenció
primària municipals, quan el conveni se signava entre la
Conselleria i l'IBAVI, sense la participació en l'acord dels
ajuntaments. Les corporacions locals havien de ser les
responsables de fer els informes per a l'accés, de fer un pla
d'inclusió social, de fer el seguiment dels casos fins i tot quan
els beneficiaris canviassin de municipi.
2. No s'establia dins el conveni clarament a què es destinaven
els recursos econòmics que transferia la Conselleria
(100.000i.) a l'IBAVI si a la vegada els potencials usuaris dels
habitatges havien de pagar un lloguer. Es podria suposar que els
fons es destinaven a cobrir la manca de pagament dels usuaris,
però no s'especificava.
3. No s'especificava la durada dels lloguers, quedava
indeterminat i subjecte a possibles pròrrogues de conveni. Si les
persones no podien fer front al lloguer, que havien de firmar
amb l'IBAVI, es tornava a generar un problema de difícil
solució.
4. Podia aplicar-se el programa de qualsevol municipi de
Balears, però no s'havia identificat on hi havia possibles
habitatges disponibles a l'inici del programa. Tractant-se de 20
habitatges no es podia fer difusió entre tots els municipis. El
conveni hauria d'haver comptat amb un annex amb habitatges
disponibles per poder oferir-los.
5. El conveni establia un sistema de sancions a les persones que
finalment no acceptassin un habitatge en set dies (clàusula 3.5),
difícilment aplicable en el marc d'un conveni de colAlaboració
interadministrativa i de dubtosa legalitat.
6. El conveni tenia efectes retroactius a març de 2011 però no
hi havia actuacions prèvies a la firma. No  tenia sentit adjudicar
recursos econòmics a actuacions no identificades.

La dificultat per concretar aquests temes endarreriren l'inici
de les actuacions. Actualment s'està procedint a demanar el
reintegrament dels fons a l'IBAVI, perquè no s'ha arribat a
aplicar el programa.

Palma, 10 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 6621/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a centres
menors, agost 2012. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).

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

Quina ha estat l'estada més alta de joves en els centres Es
Fusteret, Es Mussol, Es Pinaret i el Centre socioeducatiu
d'incorporació social durant el mes d'agost?

Agost de 2013
1a setmana del 01 al 05 i 3a setmana del 13 al 19: internament
en règim semiobert, internament en règim obert, permanència
de cap de setmana en centre: -

2a setmana del 06 al 12: 
Internament en règim semiobert: Pinaret 1
Internament en règim obert: -
Permanència de cap de setmana en centre: Fusteret 1.

4a setmana del 20 al 26:
Internament en règim semiobert: Pinaret 1
Internament en règim obert: -
Permanència de cap de setmana en centre: -

5a setmana del 27 al 31:
Internament en règim semiobert: -
Internament en règim obert: Fusteret 1
Permanència de cap de setmana en centre:

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

L'estada més alta dels menors/joves als centres durant el mes
d'agost de 2012 ha estat:
Centre Es Pinaret: 57 menors/joves.
Centre Es Fusteret: 14 menors/joves.
Centre Es Mussol: 12 menors/joves.
Centre d'Incorporació Social CIS: 8 menors/joves.

Palma, 25 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7589/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a equip
directiu de l'IES Josep Miquel i Guàrdia. (BOPIB núm. 67,
d'11 d'octubre de 2012).

Quines han estat les irregularitats en els nomenaments de
l'actual equip directiu de l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior
denunciades per l'STEI el setembre de 2012?

Atesa la situació extraordinària del centre, el procés de
nomenament del director se va desenvolupar d'acord a la
normativa vigent, per un període de dos anys. L'actual director

va proposar als membres del seu equip directiu, que varen ésser
acceptats per l'administració.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 7747/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a pla
d'equilibri econòmic (VI). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

En relació amb el Pla d'equilibri, la flexibilització de
mecanismes de distribució del personal ha afectat a qualque
programa d'atenció a persones usuàries? Com? Quins
programes? Quins serveis?

En relació amb el Pla d'equilibri, la flexibilització de
mecanismes de distribució del personal no ha afectat cap
programa d'atenció a persones usuàries.

Palma, 25 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 7779/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a deute amb
les entitats locals. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2014).

Quin és el deute que té l'administració amb les entitats
locals, detallant el municipi i el seu deute, per la gestió dels
seus centres de dia?

La competència en matèria de pagaments correspon a la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts a través de la Direcció
General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

Palma, 26 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7796/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a
delinqüència juvenil. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

Quines mesures concretes prendrà la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social per baixar les xifres de delinqüència
juvenil?

La delinqüència juvenil és un fet que la Conselleria de
Família i Serveis Socials té molt present i li preocupa; per això
ve treballant tant en l'àmbit de la prevenció, com en el
tractament personalitzat i individualitzat del delicte, per tal
d'evitar la reincidència i així reduir la delinqüència juvenil.

Des de la Direcció General de Família i Menors s'han posat
en marxa les següents actuacions, que van encaminades a
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treballar en l'àmbit familiar per tal de prevenir els conflictes i
dotar-les de les eines necessàries, concretament hem posat en
marxa les següents actuacions i/ programes:

1. Implementació de la primera fase del Programa-Guia para
el desarrollo de competencias emocionales, educativas y
parentales. L'objectiu és dotar tots els municipis de les Illes
Balears de les eines terapèutiques preventives d'aquest
programa, pel qual s'han realitzat ja dos cursos de formació, i
que per l'any 2014 està previst fer-ne a cada una de les quatre
illes, per tal d'afrontar els conflictes intrafamiliars al més aviat
millor, des d'atenció primària dels serveis socials però també
des de qualsevol àmbit comunitari (educació, salut, policia
local, entitats socials privades, etc...). Està previst un projecte
pilot a les quatre illes per la primer semestre del 2014 i la seva
posada en marxa -si els resultats són eficients- a partir del segon
semestre de l'any 2014. El resultat que s'espera a llarg termini
és una reducció de la delinqüència juvenil a través de la
reducció de la conflictivitat familiar.

2. Cursos de formació en violència familiar adreçats a tots els
professionals dels municipis i de recursos especialitzats de la
nostra Comunitat Autònoma.

3. Tallers d'abordatge de conflictes en menors i/o joves.
Programa que es dur a terme des de la Direcció General de
Família i Menors, dirigit a joves amb o sense mesures judicials,
per tal de prevenir la delinqüència i la reincidència.

4. Suport tècnic als municipis de les illes que tenguin menors en
risc de cometre delictes, a través dels diferents programes de la
Direcció General de Família i Menors.

5. ColAlaboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats -equips d'orientació- en la prevenció del bullyng i
conflictes entre adolescents (que poden acabar en violència)
mitjançant la mediació.

6. Formació a professionals i pares sobre mesures preventives
d'abusos sexuals i com actuar davant ells, dirigits a
professionals de l'àmbit escolar, de serveis socials i
d'associacions de pares, mitjançant el "Taller d'informació,
assessorament i prevenció de l'abús sexual infantil" i impartit
pels professionals especialitzats de la Unitat de Tractaments de
Víctimes d'Abús Sexual Infantil i d'Atura't.

7. Programa Alter a les Illes Balears. És un programa que
intenta prevenir processos de delinqüència juvenil mitjançant la
prevenció i l'abordatge de les situacions de conflicte social en
què es puguin trobar els joves.

8.- Realització d'un estudi per tal d'analitzar la informació sobre
les actuacions i formes de procedir en els casos d'infraccions
comeses per menors de 14 anys, remesos per la Fiscalia de
menors als consells insulars, així com les característiques dels
menors i la tipologia dels delictes. Recopilar els diferents
programes desenvolupats a altres comunitats autònomes
mitjançant el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
amb la finalitat d'elaborar un programa preventiu amb el
consens de totes les institucions, si escau.

Per altra banda, es realitza una tasca de prevenció de la
reincidència delictiva dels menors/joves que actualment estan
complint una mesura judicial, ja sigui d'internament o de medi
obert. Concretament la Fundació S'Estel ha posat en marxa el
Programa d'abordatge terapèutic, l'objectiu del qual és abordar

el tractament del delicte, per tal d'evitar la reincidència del
mateix. Amb colAlaboració amb la Direcció General de Família
i Menors també està en funcionament el Programa Atura't,
l'objectiu del qual és tractar els delictes d'abusos sexuals i
prevenir-los en el futur.

També cal destacar tots els programes externs que té la
Fundació s'Estel, que donen suport a tot el procés de reinserció
dels menors i/o joves amb mesures judicials, per tal de dotar-los
del suport necessari i de les eines i afrontar amb èxit el seu
retorn comunitari: PILA, amb mesura i emancipació.

Palma, 17 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 9232/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a memòria
democràtica. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2014).

Quines iniciatives impulsarà la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social per al reconeixement de la memòria
democràtica?

Les iniciatives que es considerin necessàries.

Palma, 14 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 5681/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a atenció
telefònica en situació d'emergència. (BOPIB núm. 191, de 31
de maig de 2013).

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

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 6598/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aplicació de la
Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la
dependència a la nostra comunitat per cadascuna de les illes
(III). (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de 2013).

Quantes són les persones beneficiàries amb dret a prestació
a 30 d'abril del 2011 a cadascuna de les illes?

El servei de prestacions de la Direcció General de Serveis
Socials de la Conselleria de Família i Serveis Socials no disposa
de les dades relatives a les persones beneficiàries de la prestació
a 30 d'abril de 2011.

Tampoc no es disposa d'aquestes dades pel que fa als mesos
de maig i juny de 2011; no obstant això, us facilitam les dades
més properes a la data solAlicitada:
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28/02/2011
Mallorca: 13.352 persones
Menorca:   1.686 persones
Eivissa:      1.536 persones
Formentera:  100 persones
Total:       16.674 persones

Així mateix, us informam que teniu a la vostra disposició
totes les dades relatives a la dependència al Portal d'Atenció a
persones en situació especial, del web de la Conselleria de
Família i Serveis Socials, a l'enllaç següent:
http://www.caib.es/sacmicrofont/contenido.do?mkey=M1001
2209485614741511&lang=CA&cont=16345.

Palma, 9 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 6737/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a protocols
de vigilància epidemiològica. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny
de 2013).

Com s'han modificat els protocols de vigilància
epidemiològica de tuberculosi i altres malalties infeccioses per
tenir en compte que hi ha persones que viuen a Balears però
no tenen accés al sistema sanitari normalitzat?

- El protocols de vigilància epidemiològica de les malalties
transmissibles s'aproven i s'actualitzen des de la Red  Nacional
de Vigilancia Epidemiológica, conformada per estructures de
vigilància centrals (Centro Nacional de Epidemiología, CCAES,
etc...).

- Aquests protocols, uns 60 incloent el de tuberculosi, són en
realitat uns documents consensuats en els quals es descriu cada
malaltia, la seva definició, classificacions, aspectes de
laboratori, d'intervenció, etc...

- Per a l'exercici de la vigilància de la tuberculosi - a l'igual
que de la resta de malalties incloses en el sistema de vigilància-
és absolutament imprescindible la intervenció inicial del sistema
assistencial, ja que aquest sistema és el que compta amb les
possibilitats diagnòstiques que poden conduir a la notificació
dels casos,  imprescindible punt de partida per al procés de
vigilància.

- La hipotètica dificultat d'accés al sistema assistencial per
part de persones afectades per processos transmissibles objectes
de vigilància implicaria una limitació per a l'aplicació dels
protocols de vigilància epidemiològica però aquestes
limitacions haurien de ser resoltes en origen i, per descomptat,
no són  compensables des de les estructures de vigilància en
Salut Pública, que no tenen cap competència al seu respecte.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 7445/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques
privades (II). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut
per interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat
a les clíniques privades autoritzades a la nostra Comunitat
Autònoma, desglossat per clínica privada, des de dia 1 de
gener de 2012 a 30 de juny de 2013?

2012 2013*
E.M.E.C.E. 50.495 18.560
Centro Médico Aragón 48.470 22.010
Aurora Clínic 17.340          0
Total 116.305 40.570

* 01/02/2013 - 30/06/2013 

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 7959/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a places de centre de
dia per a persones dependents. (BOPIB núm. 109, de 26 de
juliol de 2013).

Quantes són a cadascun dels municipis de les Illes les
places de centre de dia per a persones dependents, que la
conselleria finançarà al 2013 via conveni amb cadascun dels
ajuntaments?

Mallorca CD
Entitat places
Ajuntament de Consell 12
Ajuntament de Campanet 12
Ajuntament d'Esporles 15
Mancomunitat Pla 55
Ajuntament de Capdepera 15
Ajuntament de Manacor 26
Ajuntament d'Artà 12
Ajuntament de Mancor  7
Ajuntament de Lloseta 20
Ajuntament de Sa Pobla 20
Ajuntament de Campos 10
Ajuntament de Santanyí 15
Ajuntament de Santa Margalida 20
Ajuntament de Palma 90
Ajuntament de Bunyola 12

Menorca CD
Entitat places
Ajuntament d'Es Migjorn Gran 11
Ajuntament de Ferreries 13
Ajuntament de Ciutadella  8
Ajuntament d'Alaior 8
Ajuntament d'Es Castell 12
Ajuntament de Maó 11
Ajuntament de Sant Lluís 10
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Palma, 3 de març de 2014.
El conseller de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 7960/13, presentada per l'Hble.
Srs. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a places
residencials per a persones dependents (II). (BOPIB núm. 109,
de 26 de juliol de 2013).

Quantes són les places residencials per a persones
dependents a cadascun dels municipis que seran finançades al
2013 per la conselleria via conveni amb cadascun dels
ajuntaments?

RES
Entitat places
Ajuntament de Santa Maria  8
Ajuntament de Sóller 40
Ajuntament d'Artà  9
Ajuntament de Campos 11
Ajuntament de Calvià 21
Ajuntament d'Alcúdia 20
Ajuntament de Muro 12
Ajuntament d'Es Mercadal 13
Ajuntament de Ferreries 10
Ajuntament de Ciutadella 20
Ajuntament d'Alaior 16
Ajuntament de Maó 17
Ajuntament de Sant Lluís 15

Palma, 3 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 8880/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a increment
afiliats a la Seguretat Social. (BOPIB núm. 113, de 6 de
setembre de 2013).

Sr. Conseller, en quin tipus d'empreses i sectors econòmics
s'han produït els increments d'afiliats a la seguretat social?

Els sectors i tipus d'empreses que han incrementat els afiliats
a la seguretat social:
- El sector que ha creat més ocupació és el de serveis (+1,6% el
2013).
- Per règims, el de la llar és el primer tant en termes absoluts
com relatius (+16.2%) seguit del règim d'autònoms (+1,2%).
- Per mida d'empresa, que sols afecta el Règim General de la
Seguretat Social, destaca l'increment del 3,7% a les empreses
d'entre 100 i 500 treballadors.

Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 9398/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a rates a
l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre
de 2013).

Què ha fallat perquè en un quiròfan de l'Hospital Mateu
Orfila s'hi hagin trobat rates i s'hagi hagut de clausurar durant
diversos dies?

Mai hi ha hagut rates a l'interior d'un quiròfan a l'Hospital
Mateu Orfila i en cap cas ha estat clausurat durant diversos dies
cap quiròfan.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 9399/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a rates a
l'Hospital Mateu Orfila 2. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre
de 2013).

Quines són les mesures que aplica Ibsalut als centres
hospitalaris per aconseguir les condicions asèptiques
necessàries per dur-hi a terme, entre d'altres, intervencions
quirúrgiques?

S'apliquen els protocols establerts per la neteja i desinfecció
específica per a les àrees quirúrgiques.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 9483/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a servei de
radioteràpia a Menorca. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre
de 2013).

Té previst la Conselleria de Salut estudiar la viabilitat
d'implantar el servei de radioteràpia a Menorca?

Sí.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 9991/13, 15458/13 i 15459/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relativa a programa detecció precoç del càncer de
mama, agost 2013. Mamografies agost i setembre 2013.
(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013, i 135, de 31 de gener
de 2014).
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Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al programa de detecció precoç del càncer de mama s'han
realitzat el mes d'agost de 2013?

Quantes mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han realitzat el mes de setembre
de 2013? 

Quantes mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han realitzat el mes d'agost de
2013? 

El període d'agost i setembre de 2013 s'han comptabilitzat
junts i el total de mamografies realitzades en aquest període són
3.063.

En la resposta a la pregunta 10500/13, remesa en el seu dia,
s'ha d'esmenar l'errada detectada, ja que en aquest període s'han
inclòs les actuacions el mes d'agost juntament a les de setembre,
i el total de les mamografies realitzades són 3.063 (agost i
setembre 2013) no les 3.153 que es donà al seu dia.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 10052/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a sistemes de
finançament autonòmic (III). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre
de 2013).

Quina era la posició que ocupava la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en el vigent sistema de finançament
autonòmic i en l'anterior?

L'anterior sistema de finançament patia com l'actual
importants deficiències. Una de les més importants era el
mecanisme d'evolució dinàmica del sistema de finançament de
la Llei 21/2001, que varen donar lloc que la Comunitat
Autònoma es situés a la darrera posició en temes de
finançament per habitant ajustat.

El nou sistema de finançament ha suposat una millora per la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i també per a la resta
de les comunitats autònomes, donant lloc a la posició relativa
que ocupa la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al nou
sistema de finançament sofreix canvis molt significatius si
aquestes mesures d'acord amb les liquidacions definitives o si
es fa en funció dels lliuraments a compte.

El Govern de les Illes Balears, entén que el càlcul dels
lliuraments a compte de l'actual sistema de finançament és una
de les principals deficiències d'aquest, donat que condicionés la
possibilitat de la comunitat autònoma per donar compliment als
objectius de dèficit i en aquest sentit cal remarcar que els
lliuraments a compte de l'exercici corrent per habitant ajustat
situen les Illes Balears a les darreres posicions.

Palma, 5 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 10283/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a producció d'energies
renovables (I). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).

Quin increment de producció d'energies renovables estima
el Govern que es produirà a les Illes Balears, al llarg d'aquesta
legislatura?

L'increment de la producció d'energies renovables que
s'estima a les Illes Balears al llarg d'aquesta legislatura dependrà
del desenvolupament reglamentari sobre un règim retributiu
específic que preveu la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del
sector elèctric.

 
Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 10284/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a producció d'energies
renovables (II). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de 2013).

Quines actuacions té previstes impulsar el conseller
d'Economia i Competitivitat per tal de fer efectiu l'increment
de la producció d'energies renovables en els propers 2 anys?

En aquest punt hem de parlar d'actuacions en dos apartats:

1. D'una banda la planificació, recollida en el document
"Energies renovables i eficiència energètica a les Illes Balears:
estratègies i línies d'actuació" que va ser presentat el passat mes
de desembre.

Aquest document inclou l'anàlisi i potencial de les energies
renovables a les nostres illes. Es tracta d'un diagnòstic que
avança unes propostes d'actuació en els camps de les energies
renovables, mobilitat i transport, i estalvi i eficiència energètica.
Aquest diagnòstic implicarà, entre altres coses, la modificació
substancial del Pla director sectorial energètic de les Illes
Balears, actuació que compta amb dotació pressupostària.

2. D'altra banda, les actuacions concretes que du a terme la
Direcció General d'Indústria i Energia.
2.1 Inversions en instalAlacions d'energies renovables. Podem
indicar:

a) En matèria d'autocomsum, tota una sèrie d'actuacions
confinançades amb el fons europeus del Programa operatiu
Feder 2007-2013, com són:
- InstalAlacions de generació fotovoltaica per autoconsum en els
centres d'educació infantil i primària de les Illes Balears, amb
una dotació econòmica de 376.940,00i.
- InstalAlacions de generació eòlica de petita potencia, per
autoconsum, en els municipis de les Illes Balears, amb una
dotació econòmica de 157.000,00i.
- InstalAlacions de generació fotovoltaica per autoconsum en
edificis i subministraments de diferents conselleries del Govern
Balear i els seus ens instrumentals, amb una primera fase amb
450.000,00i d'inversió.
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- InstalAlacions fotovoltaiques per autoconsum en els edificis i
subministraments dels ajuntaments i consells insulars, amb una
primera convocatòria per import de 500.000,00i d'inversió.
- InstalAlacions de generació fotovoltaica i eòlica per
autoconsum a les empreses i associacions empresarials, amb una
dotació econòmica de 650.000,00i d'inversió.

b) Impuls d'altres energies renovables, com seria el cas de la
utilització de la biomassa per aplicacions tèrmiques.

2.2 Actuacions en el camp regulatori
En els nous projectes normatius de l'Estat espanyol en el camp
de les energies renovables, com són:

- Projecte de Reial decret pel qual s'estableix la regulació de
les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les
modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb
autoconsum, i

- Projecte de Reial decret pel qual es regula l'activitat de
producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energies
renovables, cogeneració i residus.

La Conselleria d'Economia i Competitivitat ja va presentar
al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme una sèrie
d'alAlegacions i propostes per tal de millorar el tractament
econòmic d'aquestes noves instalAlacions a les Illes Balears.
Naturalment es continuarà amb el seguiment d'aquestes
iniciatives per tal d'aconseguir per a les nostres illes les millores
condicions.

A més a més, s'ha de tenir en compte la nova programació
dels Fons Feder pel període 2014-2020, la qual a més de
suposar un important increment de les dotacions respecte al
període 2007-2013, contempla que un 20% dels recursos
s'apliquin a l'objectiu de transició vers una economia baixa en
carbònic, amb tota una sèrie de mesures en el camp de les
energies renovables, la qual cosa suposarà sens dubte un impuls
decisiu del sector de les renovables.

Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 10507/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, setembre 2013. (BOPIB núm.
119, de 18 d'octubre de 2013).

Quina va ser la facturació lligada al Programa d'Atenció
dental infantojuvenil del mes de setembre?

El mes de setembre de l'any 2013 la facturació lligada al
Padi va ser de 98.164i.

Quants d'infants es varen beneficiar d'aquest programa
durant el mes de setembre?

Els nins que es varen beneficiar varen ser 2134.

Quants de dentistes varen participar d'aquest programa
durant el mes de setembre?

Hi varen participar 172 dentistes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 10516/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reiteració
pregunta no contestada: factures paralitzades per mor
d'incorrecció. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

A la pregunta amb RGE núm. 5101/13 se solAlicitava:
Quantes factures s'han paralitzat amb l'ordre del conseller que
ordenava la retirada de totes les factures que s'hagin pogut
emetre per atenció d'urgències al colAlectiu d'immigrants no
regularitzats?

Es demanava una relació de cada hospital, centre o unitat
del sistema sanitari de les Illes Balears.

La contestació var ser "La instrucció interna emesa pel
Servei de Salut, instava a no facturar en les sis casos esmentats
als criteris generals de 30 d'agost de 2012 i, si s'havia facturat
incorrectament retornar d'ofici el percebut".

Considerant que no s'ha contestat la pregunta se solAlicita
novament:

Quantes factures s'han paralitzat amb aquesta instrucció
interna del conseller?

Quantes factures s'havien facturat incorrectament? Es
demana una relació de cada hospital, centre o unitat del
sistema sanitari de les Illes Balears.

Área de Salut d'Eivissa i Formentera:
Fins al moment només es té constància que s'hagi realitzat

incorrectament una pre-factura, núm. 1206009170 a la Sra.
Aline Gundim Da Silva en data 05/06/2012, la qual va ser
anulAlada en data 27/09/2012, sense haver-se realitzat el
cobrament prèviament.

Hospital de Manacor:
Des de Manacor informen que només han emès una factura

incorrectament, la núm. 13830000760 per un import de 187,00
i. Al Sr. Marqui Abdelaziz.

Resta de Centres (061, Atenció Primària, Àrea de Salut de
Menorca, Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Son
Espases:

Des d'aquests centres ens informen que no s'ha paralitzat cap
factura amb la instrucció interna del conseller. Cap factura
s'havia facturat incorrectament.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 10790/14, 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 de Família i Serveis
Socials. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).

Quin nivell de coneixements de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal laboral adscrits a la Conselleria de Família
i Serveis Socials que tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?



9358 BOPIB núm. 147 -  16 d'abril de 2014

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 cada un dels llocs de treball, en el seu cas.

En data 17 d'agost de 2012, es va publicar al BOIB 119 Ext.
l'Acord del Consell de Govern de dia 10 d'agost de 2012,
d'eliminació de l'exigència general d'un determinat nivell de
coneixements 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
01/11/12), 14/12/2012 (BOIB 190, de 19/12/2012), ACG
22/03/2013 (BOIB 40, de 23/03/2013), ACG 31/05/2013 (BOIB
79, de 04/06/2013) d'adaptació dels nivells exigits en alguns
llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.

Palma, 24 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 10839/13, 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 de Família i Serveis Socials. (BOPIB núm. 119, de
18 d'octubre de 2013).

Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal laboral adscrits o propis de
cada una de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria de Família i Serveis
Socials que tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?

Els llocs de treball de personal laboral propi del Consorci de
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears (al
Consorci no hi ha personal laboral adscrit), dependent de la
Conselleria de Família i Serveis Socials, que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears, és a dir, els llocs de treball d'auxiliars de recepció,
tenen les funcions següents:

- Atendre la centraleta telefònica, les comunicacions internes
i externes i el registre d'entrades i sortides del documentació del
centre.

- Gestionar el servei de recepció i les entrades i sortides del
personal, residents, visitants i proveïdors.

- Encarregar-se de l'obertura i tancament del centre i
custòdia de les claus.

- Tenir actualitzat el tauler d'anuncis del centre.

Realitzar activitats de caràcter auxiliar, despatx i registre de
correspondència, fitxers i classificació de documents,
manipulació bàsica de màquines i equips informàtics, càlculs
senzills, arxiu, classificació i registre, atenció al públic o altres
activitats relacionades amb les anteriors.

Els llocs de treball de personal laboral propi de la Fundació
d'Atenció i Suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal de les Illes Balears (a la Fundació no hi ha
personal laboral adscrit), dependent de la Conselleria de Família
i Serveis Socials, que tenen establert el requisit de coneixements
de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és a dir, els
llocs de treball d'auxiliars de recepció tenen les funcions
següents:

- Atendre la centraleta telefònica, les comunicacions internes
i externes i el registre d'entrades i sortides del documentació del
centre.

- Gestionar el servei de recepció i les entrades i sortides del
personal, residents, visitants i proveïdors.

- Encarregar-se de l'obertura i tancament del centre i
custòdia de les claus.

- Tenir actualitzat el tauler d'anuncis del centre.
 

Realitzar activitats de caràcter auxiliar, despatx i registre de
correspondència, fitxers i classificació de documents,
manipulació bàsica de màquines i equips informàtics, càlculs
senzills, arxiu, classificació i registre, atenció al públic o altres
activitats relacionades amb les anteriors.

Les funcions per cadascuna de les categories laborals del
personal de la Fundació S'Estel estan recollides a l'article 21,
grups professionals, del Primer Conveni ColAlectiu de l'empresa
Fundació Institut Socioeducatiu d'Estel (BOIB núm. 155/2006).

Palma, 28 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 11090/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a bonificacions
del 50% de les cotitzacions a la seguretat social. (BOPIB núm.
120, de 25 d'octubre de 2013).

Pensa el Govern de les Illes Balears que està garantida la
continuïtat per al 2014 d'algun programa de l'Estat per
bonificacions del 50% de les cotitzacions a la seguretat social
en les contractacions del sector turístic en temporada baixa?

La disposició addicional 79a de la Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2014
(BOE núm. 309, de 26 de desembre) manté durant l'any 2014 la
bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat
Social per contingències comunes i pels conceptes de recaptació
conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional que
poden aplicar les empreses dedicades a activitats dels sectors de
turisme, comerç vinculat a aquest i hoteleria que generin
activitat productiva en els mesos de març i novembre i que
iniciïn o mantenguin d'alta durant aquests mesos l'ocupació dels
treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.



BOPIB núm. 147 -  16 d'abril de 2014 9359

Palma, 23 de gener de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 11091/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a estímuls
als autònoms o emprenedors. (BOPIB núm. 120, de 25
d'octubre de 2013).

Quines mesures efectives es duen a terme des de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat per estimular els
autònoms o emprenedors?

Les mesures que ha dut a terme aquesta conselleria:
- Convocatòria d'ajudes a autònoms. BOIB 153, de 7 de
novembre de 2013.
- Convocatòria d'ajudes a cooperatives. BOIB 155, de 12 de
novembre de 2013.
- Programa SERF de Suport en la Recerca de Financiació:

Estandarització dels plans d'empresa i plans de viabilitat per
emprenedors i empreses pel sistema financer.

Establiment de productes destinats a activar, llençar i
impulsar els projectes empresarials de Balears.

Establiment de productes financers destinats a recolzar els
emprenedors per a finançar el seu projecte empresarial.

Pla d'ocupació 2013-2017

- Mesures concretes pels emprenedors.
Aplicació de les propostes de simplificació administrativa

sorgides de l'estudi del grup de treball de simplificació
administrativa. La Comissió del Fòrum Institucional de les Illes
Balears ha elaborat 66 propostes concretes de simplificació i
reducció progressiva de les càrregues administratives.

S'estableix la necessitat perquè els incentius a la contractació
s'incrementin en els supòsits en què l'entitat contractant sigui
una persona emprenedora o una empresa de fins a 10
treballadors.

- Accions del Pla d'Ocupació per fomentar l'esperit emprenedor:
Impuls a les capacitats emprenedores en la formació reglada

(ICAPE).
Jornades informatives sobre empreniment i autoocupació.
Creació de l'oficina de l'emprenedor i l'empresa.
Impuls a la implantació de la "ventanilla única estatal".
Reducció de càrregues administratives en matèria de

creació, manteniment i tancament d'una empresa.
Proposta de simplificació de registres autonòmics.
Pla d'accions quadriennal per emprenedors i pymes.
Creació del Comitè Tècnic Coordinador de Polítiques i

Recursos.
Política de gestió de les infraestructures públiques per la

incubació i l'establiment d'empreses.
Mapa de serveis i recursos per emprenedors i pymes.
Xarxa d'agents d'assessorament empresarial.

- Accions del Pla d'Ocupació per fomentar la implementació i
aprofitament de les noves tecnologies:

Establiment de serveis d'incubació d'EBT, generalistes i
d'infraestructures TIC.

Homologació de projectes de base tecnològica.

Promoure la colAlaboració amb les principals entitats de
gestió de fons per la financiació de projectes de base
tecnològica en l'àmbit regional i nacional.

Palma, 16 de gener de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 11092/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a plans
pilot de dinamització comercial. (BOPIB núm. 120, de 25
d'octubre de 2013).

Han aconseguit els objectius prevists per la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb la implantació dels plans
pilot de dinamització comercial als municipis on s'han dut a
terme aquests?

Entenem que s'estan aconseguint els objectius prevists,
degut a la satisfacció que manifesten els ajuntaments i comerços
participants, així com l'increment de demanda per l'aplicació
d'aquests plans a nous municipis.

Palma, 16 de gener de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 11094/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a plans
directors comercials. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de
2013).

Quines negociacions s'han fet des de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat per negociar amb els diferents
consells insulars els diferents plans directors comercials per a
cada illa?

La competència d'elaboració dels plans directors sectorials
correspon a cada consell insular, aquesta Conselleria va
mantenir reunions i converses amb tots ells per impulsar i
coordinar, si volien, els corresponents plans directors.

Palma, 16 de gener de 2014
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 11117/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a tasques
i/o funcions de l'assessor Rafel Bosch. (BOPIB núm. 120, de 25
d'octubre de 2013).

Quines són les tasques i/o funcions genèriques concretes
fetes fins ara per l'assessor Rafel Bosch a la Conselleria
d'Economia i Hisenda?

La Conselleria d'Economia i Hisenda no es troba dins
l'estructura orgànica del Govern executiu actual de la CAIB. Si
bé, el Sr. Bosch és assessor de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat i per tant compleix les funcions inherents que
corresponen al seu càrrec.

Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 11119/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a reduir la
contaminació. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de 2013).

Fan comptes impulsar els vehicles no contaminants, com
ara l'elèctric, per tal de reduir la contaminació?

L'estratègia per aconseguir un transport mediambiental
sostenible és la progressiva substitució dels productes
petrolífers líquids per altres combustibles ecològicament més
sostenibles com són l'electricitat, sempre que el mix de
generació sigui principalment d'origen renovable, el gas natural
comprimit i/o liquat i el GLP. Per aconseguir-ho, en l'actualitat,
es poden considerar dues vies d'actuació:

- Generalització del vehicle elèctric per al transport privat
per carretera, atès que el territori de les Illes Balears és idoni per
al foment d'aquest tipus de vehicle per la seva singularitat
geogràfica i distàncies curtes.

Generalització del vehicle industrial que utilitzi gas natural
o GLP per al transport per carretera.

Les actuacions que s'han realitzat o es té previst realitzar són:
- Emissió d'un únic distintiu a les Illes Balears (MELIB) per

identificar els vehicles elèctrics, i signatura de convenis de
colAlaboració amb els ajuntaments de les Illes Balears que
estiguin interessats perquè la UDIT de la Direcció General
d'Indústria i Energia tramiti i emeti el distintiu. Els ajuntaments
podran aprovar disposicions que incentivin la utilització del
vehicle elèctric, com a ara: incentius fiscals, ora verda,
recàrrega gratuïta, habilitacions especials zona càrrega -
descàrrega, etc.

- A curt termini es té previst signar un Conveni de
colAlaboració amb IDAE per realitzar un Pla pilot per al
desenvolupament d'una infraestructura de recàrrega de vehicle
elèctric a les Illes Balears (Movele Balears).

- També s'ha d'indicar la signatura de varis convenis de
colAlaboració, amb empreses del sector automoció i del gas, que
estan possibilitant que l'Administració faci una promoció de la
utilització del vehicle elèctric i alimentat amb gas (GLP i GNC)
entre la nostra societat.

Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 11123/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a lluita
contra l'exclusió social. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de
2013).

Quines mesures estan desenvolupant actualment per la
lluita contra l'exclusió social a les nostres illes?

La renda mínima d'inserció és una prestació econòmica
adreçada a persones i nuclis familiars en situació de risc
d'exclusió social, per facilitar la integració social i laboral, i que
està dirigida a cobrir les despeses bàsiques per sobreviure.
Aquesta renda mínima es canalitza mitjançant convenis amb els
diferents consells insulars.

Consell Insular de Mallorca
Conveni de 2013: 6.398.517,10i

Consell Insular d'Eivissa
Conveni de 2013: 460.930,67i

Consell Insular de Menorca
Conveni de 2013: 585.540,79i

Consell Insular de Formentera
Conveni de 2013: 12.229,84i

Quant a subvencions de projectes per a la inclusió social i
exclusió sociolaboral, tenim:
Caritas Mallorca 

Any 2013: 219.520i
Caritas Menorca 

Any 2013: 54.000i
Caritas Eivissa 

Any 2013: 53.515i
Fundació Deixalles 

Any 2013: 72.960i
Associació Pastoral Penitenciària. Pis d'acolliment de dones.
Convocatòria d'acció social per proporcionar mitjans de
prevenció, informació, atenció i ajuda a persones que els
necessitin a causa de les dificultats de desenvolupament en la
societat.

Any 2013: 6.200i
IRES. Convocatòria d'atenció social en els jutjats a persones
implicades en procediments judicials civils o penals.

Any 2013: 63.500i
GREC. Subvenció directa per assistència a persones amb
malaltia mental a la presó.

Any 2013: 40.000i
GIRA-SOL. Convocatòria d'atenció social especialitzada en
persones amb malaltia mental greu.

Any 2013: 68.316i
Estel de Llevant. Convocatòria d'atenció social especialitzada
en persones amb malaltia mental greu.

Any 2013: 73.797,32i

A la Direcció General de Família i Menors hi ha dos tipus de
programa per lluitar contra l'exclusió social dels joves de les
nostres illes:

- Programa Alter: programa de pràctiques formatives
adreçades a joves que es troben en situació de conflicte social,
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el qual els ofereix una formació prelaboral adaptada a les seves
necessitats i els seus interessos.

- Programa integral de suport a l'emancipació: programa
adreçat a joves que han estat sota la tutela de l'Administració
amb mesures de protecció a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

A més a més, en 2014 s'ha inclòs una nova línia de recolzament
a les famílies dotada amb 1 milió d'euros i que va ser inclosa en
el PPB del Govern per la seva gestió mitjançant els consells i els
municipis. A l'any 2013 hem triplicat les quantitats del PPB
respecte de l'any 2012 i es mantenen enguany.

També, aquest Govern, mitjançant la Conselleria de Família i
Serveis Socials, està realitzant, amb colAlaboració amb entitats
del sector, una nova estratègia d'inclusió social que coordini
més, totes les mesures que de forma transversal s'estiguin
desenvolupant.

Palma, 26 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 11181/13 a 11189/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relativa a número d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital
Son Llàtzer (I- IX). (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).

Nombre d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son
Llàtzer durant el 2011.

IQ - HSLL -  Acumulat
2011 11.953

Nombre d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son
Llàtzer durant el 2012.

IQ - HSLL -  Acumulat
2012 11.246

Nombre d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son
Llàtzer, des del dia 1 de gener de 30 de desembre de 2013.

IQ - HSLL -  Acumulat
Gen-set 2013  9.151

Nombre d'intervencions quirúrgiques de traumalogia a
l'Hospital Son Llàtzer durant el 2011.

IQ  (TRA) HSLL - Acumulat
2011   2.407

Nombre d'intervencions quirúrgiques de traumalogia a
l'Hospital Son Llàtzer durant el 2012.

IQ  (TRA) HSLL - Acumulat
2012   1.884

Nombre d'intervencions quirúrgiques de traumatologia a
l'Hospital Son Llàtzer, des del dia 1 de gener de 30 de
desembre de 2013.

IQ (TRA) HSLL - Acumulat
Gen-set 2013 1.519

Nombre d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son
Llàtzer, de persones d'edat igual o superior a 14 anys d'edat,

amb targeta sanitària individual, adscrita al Centre de Salut
(CS) Rafal Nou, CS Coll d'En Rabassa, CS Can Pastilla i CS
Trencadors, desglossada per centre de salut, durant el 2011.

Centre de Salut 2011
Coll d'En Rabassa 161
Rafal Nou 118
Can Pastilla 117
Trencadors 133
Total 529

Nombre d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son
Llàtzer, de persones d'edat igual o superior a 14 anys d'edat,
amb targeta sanitària individual, adscrita al Centre de Salut
(CS) Rafal Nou, CS Coll d'En Rabassa, CS Can Pastilla i CS
Trencadors, desglossada per centre de salut, durant el 2012.

Centre de Salut 2012
Coll d'En Rabassa 149
Rafal Nou 115
Can Pastilla 102
Trencadors 106
Total 472

Nombre d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital Son
Llàtzer, de persones d'edat igual o superior a 14 anys d'edat,
amb targeta sanitària individual, adscrita al Centre de Salut
(CS) Rafal Nou, CS Coll d'En Rabassa, CS Can Pastilla i CS
Trencadors, desglossada per centre de salut, des del dia 1 de
gener a 30 de setembre de 2013.

Centre de Salut 2013
Coll d'En Rabassa 104
Rafal Nou   89
Can Pastilla   82
Trencadors   84
Total 359

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 11388/13, 11389/13, 11390/13,
11634/13, 11635/13, 11636/13, 11805/13, 11807/13, 11976/13,
11977/13, 12067/13, 12069/13, 12070/13, 12071/13 i
12072/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL els
2010, 2011, 2012 i 2013 amb H. Psiquiàtric, H. General, H.
Joan March i a factures de Star Clínic Care Group SL els
2010, 2011, 2012 i 2013 amb H. Psiquiàtric. (BOPIB núm.
122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades durant els anys 2010, 2011,
2012 i 2013 per l'empresa Distribuciones Pal 2002, SL amb
CIF B57126708 a l'Hospital Psiquiàtric, a l'Hospital General,
a l'Hospital Joan March.

Relació de factures lliurades durant els anys 2010, 2011,
2012 i 2013 per l'empresa Star Clinic Care Group, SL amb
CIF B57673410 a l'Hospital Psiquiàtric.

No existeixen factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL ni per l'empresa Star Clinic Care Group, SL a
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l'Hospital Psiquiàtric, a l'Hospital General ni a l'Hospital Joan
March.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 11534/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de Star
Clinic Care Group, SL amb Fundació Institut Socioeducatiu
s'Estel el 2010. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, SL amb CIF B57673410 a Fundació Institut
Socioeducatiu s'Estel durant el 2010.

No hi ha factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group amb CIF B57673410 a Fundació Institut Socioeducatiu
s'Estel durant el 2010.

Palma, 4 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 11779/13 i 11950/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Distribuciones Pal 2002, SL amb
Fundació Balear de la memòria democràtica els 2012 i 2013.
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).

Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, SL amb CIF B57126708 a Fundació Balear de la
memòria democràtica durant els 2012 i 2013.

No consta cap factura de l'empresa Distribuciones Pal 2002,
SL a la Fundació Balear de la memòria democràtica durant els
anys 2012, 2013 i també d'altra banda, mitjançant la Resolució
de la directora general de Relacions Institucionals i Acció
Exterior de 12 de novembre de 2012, es va ordenar la inscripció
de l'acord d'extinció de la Fundació Balear de la memòria
democràtica publicat en el BOIB núm. 180, de 4 de desembre
de 2012.

Palma, 4 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AM)

A les Preguntes RGE núm. 13645/13 a 13650/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relatives
a disposició addicional dinovena dels pressuposts (I a VI).
(BOPIB núm. 125, de 22 de novembre de 2013).

En quina data i quin import ha abonat i el Govern de les
Illes Balears la bestreta corresponent al Consell Insular de
Mallorca, al de Menorca i al d'Eivissa, fixada a la disposició
addicional dinovena dels pressuposts del Govern de les Illes
Balears de l'any 2012? 

No s'ha abonat.

Palma, 11 de febrer de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 13704/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a projecte Pla
Pilot del SAD d'alta intensitat (XVII). (BOPIB núm. 125, de 22
de novembre de 2013).

Quina és la previsió de creació de places a Mallorca
d'atenció a la dependència al 2014, lligades a la implantació
del Projecte Pilot del SAD d'alta intensitat?

El servei d'atenció a la dependència (SAD) està en fase de
pilotatge. Una vegada finalitzat el projecte pilot els facilitarem
tota la informació.

Palma, 10 de desembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 13708/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a deute en
matèria de concertació de places residencials.  (BOPIB núm.
125, de 22 de novembre de 2013).

Quin és el deute amb data d'1 de novembre del 2013 que té
el Govern de les Illes Balears amb cadascun dels ajuntaments
i consells insulars de les nostres illes en matèria de
concertació de places residencials i de centre de dia lligades
al servei d'atenció a la dependència?

La competència en matèria de pagaments correspon a la
Conselleria d'Hisenda i Pressupostos a través de la Direcció
General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

Palma, 27 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz. 

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 13865/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a contractes de gestió
de l'àrea de salut de Menorca 2013. (BOPIB núm. 126, de 29
de novembre de 2013).

S'ha signat per a l'any 2013 els contractes de gestió dels
diferents serveis de l'Àrea de Salut de Menorca?

Existeix contracte de gestió d'Àrea, però no amb els serveis.

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

A les Preguntes RGE núm. 14104/13 i 14105/14,
presentades per l'Hble Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a anticonceptius orals agost i setembre
2013. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).

Quin cost ha suposat per a l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant els mesos
d'agost i setembre de 2013. Quantes receptes varen suposar?
Quants d'envasos varen suposar?

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

Ordre de Publicació
AR)

A les Preguntes RGE núm. 14106/13 i 14107/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relativa a inspeccions a oficines de farmàcia i
sancions a oficines de farmàcia. (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).

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

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 14109/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a incendi al
Servei d'Anatomia Patològica. (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).

El passat dia 8 de novembre es va produir un incendi en el
Servei d'Anatomia Patològica. En relació amb aquest fet, se
solAlicita:

Quins motius varen generar l'incendi? 
Hi va haver una flamarada que es va controlar amb un

aparell extintor, és a dir, un conat d'incendi.
La flamarada es va produir per la combinació entre els gasos

de combustió propis del procés habitual de neteja de parafina
amb l'aparell Hitosmatic, i una font d'ignició en el moment que
el treballador procedia a la retirada del contenidor una vegada
acabat el cicle de neteja.
 

Quants de treballadors es trobaven a la instalAlació
afectada? 

Una persona, el treballador que manipulava l'equip.
Per què no es varen activar les alarmes acústiques o

visuals? 
Es varen activar els detectors ubicats a la sala afectada,

donant la corresponent senyal d'alarma acústica i visual al
centre de control.

Per què les portes de seguretat (RF) no es tancaren
automàticament?

L'activació del detector d'incendis, a més de donar la senyal
d'alarma al centre de control, desactivà els electroimants de les
portes RF i es varen tancar automàticament.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AT)

A les Preguntes RGE núm. 14110/13 i 14111/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a cursos per als treballadors i
treballadores a Son Espases i cursos per als treballadors i
treballadores a la xarxa pública d'hospitals. (BOPIB núm. 127,
de 5 de desembre de 2013).

Quants de cursos contra incendi han realitzat els
treballadors i treballadores de Son Espases des que està obert
l'hospital? Es demana una relació anual.

HUSE
2012 Sessions de formació d'emergència: 20

Formació per lloc de feina (inclou
formació bàsica en emergències): 67

2013 Sessions de formació d'emergència: 21
Formació per lloc de feina (inclou
formació bàsica en emergències): 98

Quants de cursos contra incendi han realitzat els
treballadors i treballadores de la xarxa pública d'hospitals? Se
solAlicita relació per cada un dels hospitals i una relació des de
l'any 2010.

Hospital Universitari Son Espases
2012 Sessions de formació d'emergència: 20

Formació per lloc de feina (inclou
formació bàsica en emergències): 67

2013 Sessions de formació d'emergència: 21
Formació per lloc de feina (inclou
formació bàsica en emergències): 98

Hospital Son Llàtzer
2010 Sessions de formació d'emergència: 62
2011 Sessions de formació d'emergència: 4
2012 Sessions de formació d'emergència: 8
2013 Sessions de formació d'emergència: 5

GESMA
2011 i 2012 

Formació continuada: 10
Formació per lloc de feina (inclou
formació bàsica en emergències): 10

Hospital de Manacor
2010 Sessions de formació d'emergència: 4
2011 Sessions de formació d'emergència: 7
2012 Sessions de formació d'emergència: 4
2013 Sessions de formació d'emergència: 3

Hospital d'Inca
2010 Sessions de formació d'emergència: 2

Formació per lloc de feina (inclou
formació bàsica en emergències): 6
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Hospital Mateu Orfila
2012-2013

Formació per lloc de feina (inclou
formació bàsica en emergències): Es fa per 
a cada nova persona contractada

Hospital de Can Misses Formentera
2010 Sessions de formació d'emergència: 59
2011 Sessions de formació d'emergència: 52
2012 Sessions de formació d'emergència: 44

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 14827/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a proporció de
centres educatius. (BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de
2013).

Quina proporció hi ha de centres públics, de centres
concertats i de centres privats? Aquesta proporció està en
relació amb el nombre real de centres públics, concertats i
privats?

Proporció de Centres Educatius a Balears Curs 2013/14

Públics
Centres d'Educació Infantil i Primària. 214CEIP + 2CP= 216
Centre d'Educació Especial: 1
Instituts d'Ed. Secundària i Centres integrats FP: 69+3=72
CEPAS i Aules d'adults: 18+6= 26
Camps d'aprenentatge: 9
Altres (centres d'acollida, Aula Hosp UTES): 4+2= 6
Centres de règim especial (conservatori, EOI, Escoles d'art:
5+7+3= 15
TOTAL: 343/51%

Escoletes municipals de 1r cicle d'infantil 0-3 anys: 107/16%

Privats
Centres d'Ed. Infantil, primària, secundària i batxillerat: 8
Centres privats estrangers: 11
Centres privats de formació professional: 13
Centres privats de 2n cicle d'infantil: 17
Centres privats autoritzats de música i dansa: 7
TOTAL: 56/8,38%

Centres privats de 1r cicle d'infantil 0-3 anys: 65/9,7%

Privats Concertats
Centres d'Ed. Infantil, primària, secundària i batxillerat: 90
Centres d'Educació especial: 6
TOTAL: 96/14,3%

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

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 14930/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a projecte
de llei de reforma local. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre
de 2013).

Quina opinió li mereix a la consellera de Família i Serveis
Socials el projecte de llei de la reforma local en els aspectes
referits als serveis socials?

Tot esforç encaminat a aconseguir la sostenibilitat
econòmica els ens locals i, en concret, dels serveis socials que
aquests han vingut prestant històricament, són valorades
positivament per aquesta Conselleria, tenint en compte que els
mateixos ens municipals són els primers a resoldre les
nombroses competències impròpies que han assumit.

Des de la Conselleria ha s'ha constituït una Comissió en la
qual estan representats els diferents nivells administratius:
Govern, consells insulars i ajuntaments, per estudiar com els
serveis socials s'han d'adaptar a la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local. Cal recordar que aquesta
llei estableix l'obligatorietat d'implantar el nou règim de serveis
socials abans del 31 de desembre de 2012.

Volem estudiar de manera conjunta amb la resta
d'administracions amb competències en serveis socials, com dur
a terme l'aplicació d'aquesta normativa sense oblidar la realitat
de cada administració i que l'objectiu principal és la prestació
del servei més beneficiosa per a la ciutadania.

Palma, 5 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 14931/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a projecte
de llei de reforma local II. (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Creu la consellera de Serveis Socials i Família que són
necessaris els canvis en el projecte de llei de la reforma local
en els aspectes referits als serveis socials? Si la resposta és
afirmativa indiqui quins.

La Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local s'ha aprovat en els termes adequats per al seu
compliment, i disposa de suficients eines per tal que quedi
garantit l'esperit de lleis de la nostra Comunitat com la de
Serveis Socials o la de Capitalitat.

La consellera de Família i Serveis Socials ja està fent feina
amb les altres administracions amb competències en serveis
socials per veure com dur a terme l'aplicació d'aquesta norma
estatal, tenint sempre en compte la realitat de cada administració
i que l'objectiu principal és que la presentació del servei sigui la
més beneficiosa per a la ciutadania.

Palma, 5 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 14944/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
compliment de mesures judicials en règim obert. (BOPIB núm.
128, de 13 de desembre de 2013).

Quants de treballadors i treballadores, amb qualsevol tipus
de contracte, té la Conselleria de Serveis Socials destinats al
compliment de mesures judicials en règim obert a 1 de gener,
a 1 de febrer, a 1 de març, a 1 de juny, a 1 de juliol, a 1
d'agost, a 1 de setembre, a 1 d'octubre, i a 1 de desembre de
2013? Se solAlicita detall per categories i per cada un dels
mesos assenyalats.

Conselleria de Família i Serveis Socials (abans Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social).
Direcció General de Família i Menors: personal funcionari i
laboral.

Servei de Menors:
Categoria professional: Funcionari A1 Tècnic Superior Cos 
General CAIB
Denominació lloc: Cap de Departament
Núm. 1
Mesos: D'1/1 a 30/06/13

Categoria professional: Funcionari A2 Cos facultatiu Tècnic
Denominació lloc: Cap de  servei de Menors
Núm. 1
Mesos: De 17/7 a 31/12/13

Categoria professional: Funcionari A1 Cos facultatiu superior
Denominació lloc: Coordinador de mesures alternatives a 
l'internament
Núm. 1
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Categoria professional: Funcionari A1 Tècnic Superior Cos    
General CAIB.
Denominació lloc: Coordinador de mesures judicials Menorca
Núm. 1
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Categoria professional: Funcionari A2 Cos facultatiu Tècnic
Denominació lloc: Coordinador de mesures judicials
Eivissa/Formentera
Núm. 1
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Categoria professional: Funcionari A2 Cos facultatiu Tècnic
Denominació lloc: Educador en medi obert
Núm. 19
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Categoria professional: Funcionari A2 Cos facultatiu Tècnic
Denominació lloc: Educador en medi obert
Núm. 1
Mesos: D'1/1 a 19/06/13

Categoria professional: Funcionari A2 Cos facultatiu Tècnic
Denominació lloc: Lloc base tècnic grau mitjà
Núm. 2
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Categoria professional: Laboral CAIB Tècnic grau mitjà, nivell
2
Denominació lloc: Educador en medi obert
Núm. 6
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Categoria professional: Laboral CAIB, Cuidador nivell 5
Denominació lloc: Cuidador
Núm. 2
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Categoria professional: Funcionari Cos administratiu C.
General CAIB.
Denominació lloc: Lloc base administratiu
Núm. 2
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Categoria professional: Funcionari Cos auxiliar C. General
 CAIB
Denominació lloc: Lloc base Auxiliar Administratiu
Núm. 2
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Servei de Família
Categoria professional: Funcionari A1 Cos  Facultatiu Superior
Denominació lloc: Cap de Servei de Família
Núm. 1
Mesos: De 23/08 a 31/12/13

Categoria professional: Funcionari A1 Cos  Facultatiu Superior
Denominació lloc: Cap de Secció
Núm. 1
Mesos: D'1/1 a 22/8/13

Categoria professional: Funcionari A1 Cos  Facultatiu Superior
Denominació lloc: Lloc base Psicòloga
Núm. 3
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Categoria professional: Funcionari A1 Cos  Facultatiu Superior
Denominació lloc: Lloc base Psicopedagoga
Núm. 1
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Categoria professional: Laboral CAIB Tècnic Grau Mitjà,
nivell 2
Denominació lloc: Lloc base treballadora social
Núm. 1
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel: Personal Laboral
Categoria professional: Laboral Fundació Tècnic Superior
Denominació lloc: Lloc base Psicòloga
Núm. 1
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Categoria professional: Laboral Fundació Tècnic Superior
Denominació lloc: Lloc base pedagoga
Núm. 1
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Categoria professional: Laboral Fundació Tècnic Grau Mitjà,
nivell 2
Denominació lloc: Lloc base educador
Núm. 1
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Mesos: D'1/5 a 31/12/13

Categoria professional: Laboral Fundació Tècnic Grau Mitjà,
nivell 2
Denominació lloc: Lloc base educador
Núm. 3
Mesos: D'1/1 a 31/12/13

Palma, 6 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 14946/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reiteració
pregunta inici investigació Alpha Pam. (BOPIB núm. 128, de
13 de desembre de 2013).

A la pregunta formulada "quin dia ordenà el conseller de
Salut iniciar la investigació relacionada amb la mort del Sr.
Alpha Pam", la contestació és "des de que té constància, per
part del Servei de Salut s'inicià l'estudi de les circumstàncies
que envoltaren aquest fet" davant l'inadequada resposta, es va
tornar a demanar la mateixa pregunta i es va contestar
"posteriorment a la comunicació de l'Institut d'Epidemiologia
de la Direcció General de la Salut Pública. Considerat que per
segona vegada, no s'ha respost a la pregunta formulada per la
parlamentària que la subscriu es torna solAlicitar:

Quin dia (data completa dia i mes i any) ordenà el
conseller de Salut iniciar la investigació relacionada amb la
mort del Sr. Alpha Pam?

Som coneixedors des de la conselleria mitjançant el
comunicat de l'Institut Anatòmic Forense de dia 22 d'abril i, per
tant, el que es fa és actuar en dues línies d'actuació; una primera
línia d'actuació - i li ho he explicat - quan ampliam l'estudi de
contactes, perquè som coneixedors d'aquest cas de tuberculosi,
a tots aquests contactes que s'han d'identificar per part de la
Direcció General de Salut Pública i, en segon lloc, també
revisam l'atenció rebuda, per aquest ciutadà, per part d'Atenció
Primària i de l'Hospital Comarcal d'Inca.

Per tant, activam aquestes dues línies d'actuació, en aquest
cas concret, a partir que som coneixedors, en les dates que vostè
ha dit, dia 22 d'abril.

Posteriorment, i ateses les dades obtingudes des de la
Direcció General de Salut Pública i Consum i del Servei de
Salut, i per tal de determinar les possibles responsabilitats que
es poguessin derivar, s'encarregà al director del Servei de Salut
que ordenés l'obertura d'un expedient informatiu  reservat, a
través de la Inspecció de Serveis Sanitaris del propi Servei de
Salut.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 14967/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
anticonceptius orals octubre i novembre 2013. (BOPIB núm.
128, de 13 de desembre de 2013).

Quin cost ha suposat per l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant els mesos
d'octubre i novembre de 2013? Quantes receptes varen
suposar? Es demana detall per mes.

Les dades d'octubre i novembre 2013 són:
Dades de facturació del grup terapèutic G03A Anticonceptius
orals al mes d'octubre 2013:

- Despesa a càrrec de l'Ibsalut: 30.398,50i
- Nombre de receptes: 4.091
- Nombre d'envasos: 4.858

Dades de facturació del grup terapèutic G03A Anticonceptius
orals al mes de novembre 2013:

- Despesa a càrrec de l'Ibsalut: 33.118,80i
- Nombre de receptes: 4.106
- Nombre d'envasos: 4.780

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 15050/13 i 15051/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
queixes de l'àrea de l'Hospital General Mateu Orfila (I i II).
(BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).

Quin és el nombre de queixes de l'Hospital General Mateu
Orfila anys 2011 i 2012?

222 i 260 respectivament.

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

A la Pregunta RGE núm. 15061/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge a EUA
de novembre del 2013 (V). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quina és la relació detallada de les funcions exercides per
cadascuna de les persones que van acompanyar en el viatge a
EUA novembre de 2013 el Sr. President del Govern de les Illes
Balears a costa del pressupost d'aquesta Comunitat
Autònoma?

Les funcions exercides per les persones que acompanyaren
el president del Govern de les Illes Balears adscrites al Gabinet
de la Presidència en el viatge a EUA de novembre de 2013 són
les pròpies que comporta el desenvolupament del seu càrrec.

Palma, 12 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 15116/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats
a consulta mèdica (I). (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de
2013).

Quin és el nombre de pacients derivats a consulta mèdica
a l'Hospital de la Creu Roja, desglossats per especialitat i any
des de dia 1 de gener de 2010 fins a 30 de novembre de 2013?

Pacients en consultes
Angiologia i cirurgia vascular

2010, 2011, 2012: - ; de gener a octubre 2013: 1
Cardiologia

2010: 23; 2011 i 2012: -; de gener a octubre 2013: -
Cirurgia general i digestiu

2010: 3.432; 2011: 1.992; 2012: 277; 
Gener a octubre 2013: 241

Dermatologia
2010: 7.779; 2011: 4.506; 2012: 3.091; 
Gener a octubre 2013: 1.940

Digestiu
2010: 3.293; 2011: 1.171; 2012 i de gener a octubre 2013: -

Medicina interna
2010: 407; 2011: 458; 2012 i de gener a octubre 2013: -

Neumologia
2010: 24; 2011: 8; 2012 i de gener a octubre 2013: -

Ofalmologia
2010: 12.208; 2011: 8.174; 2012: 4.437 
Gener a octubre 2013: 5.593

Otorrinolaringologia
2010: 3.237; 2011: 2.291; 2012: 1.107 
Gener a octubre 2013: 516
Rehabilitació
2010: 1.850; 2011: 1.153; 2012: 7 
Gener a octubre 2013: -

Unitat de geriatria
2010: 162; 2011: 141; 2012: 146 
Gener a octubre 2013: 32

Urologia
2010: 2.408; 2011: 1.420; 2012: 887 

Gener a octubre 2013: 114
Traumatologia i Cirurgia ortopèdica

2010: 2.549; 2011: 1.676; 2012: 144 
Gener a octubre 2013: -

Total Pacients de consultes
2010: 37.372, 2011: 22.990; 2012: 10.096 
Gener a octubre 2013: 8.437

* En la data de l'extracció de les xifres, les dades de novembre
no estaven consolidades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 15117/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats
a consulta mèdica (II). (BOPIB núm. , de ).

Quin és el nombre de pacients derivats a consulta mèdica
a l'Hospital de Sant Joan de Déu, desglossats per especialitat
i anys des de dia 1 de gener de 2010 fins a 30 den novembre de
2013?

Pacients en consultes
Cardiologia

2010: 1.043; 2011: 1.080; 2012: 1.092 
Gener a octubre 2013: 813

Medicina interna
2010: 189; 2011: 133; 2012: 94 
Gener a octubre 2013: 74

Neurologia
2010: 790; 2011: 1.006; 2012: 1.085 
Gener a octubre 2013: 1.031

Rehabilitació
2010: 4.975; 2011: 5.416; 2012: 4.494 
Gener a octubre 2013: 3.923

Reumatologia
2010: 712; 2011: 743; 2012: 691 
Gener a octubre 2013: 623

Unitat de geriatria
2010: 147; 2011: 174; 2012: 172 
Gener a octubre 2013: 182

Traumatologia i cirurgia ortopèdica
2010: 11.921; 2011: 12.240; 2012: 10.236 
Gener a octubre 2013: 10.545

Total Pacients de consultes
2010: 19.777; 2011: 20.792; 2012: 17.864 
Gener a octubre 2013: 17.191

* En la data de l'extracció de les xifres, les dades de novembre
no estaven consolidades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.



9368 BOPIB núm. 147 -  16 d'abril de 2014

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 15118/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats
per intervenció quirúrgica (I). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de pacients derivats per intervenció
quirúrgica a l'Hospital de la Creu Roja, desglossats per
especialitats i anys des de dia 1 de gener de 2010 fins a 30 de
novembre de 2013?

Pacients en IQ
Cirurgia general i digestiu

2010: 2.514 
2011: 1.524
2012: 559 
Gener a octubre 2013: 1.064

Dermatologia
2010: 1.383 
2011: 788
2012: 493 
Gener a octubre 2013: 1.286

Oftalmologia
2010: 998 
2011: 610
2012: 308 
Gener a octubre 2013: 663

Urologia
2010: 872 
2011: 479
2012: 329 
Gener a octubre 2013: 339

Angiologia i cirurgia vascular
2010: -
2011: -
2012: 305 
Gener a octubre 2013: 367

Traumatologia i Cirurgia ortopèdica
2010: 457 
2011: 286
2012: - 
Gener a octubre 2013: -

Total Pacients IQ
2010: 6.224 
2011: 3.687
2012: 1.994 
Gener a octubre 2013: 3.719

* En la data de l'extracció de les xifres, les dades de novembre
no estaven consolidades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 15119/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats
per intervenció quirúrgica (II). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de pacients derivats per intervenció
quirúrgica a l'Hospital Sant Joan de Déu, desglossats per
especialitat i any des de dia 1 de gener de 2010 fins a 30 de
novembre de 2013?

Pacients en IQ
Traumatologia i Cirurgia ortopèdica

2010: 3.127; 2011: 3.230; 2012: 2.576 
Gener a octubre 2013: 2.509

* En la data de l'extracció de les xifres, les dades de novembre
no estaven consolidades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 15123/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pacients derivats
per prova diagnòstica (II). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de pacients derivats per prova
diagnòstica a l'Hospital de Sant Joan de Déu, desglossats per
any des de dia 1 de gener de 2010 fins a 30 de novembre de
2013?

Pacients en proves diagnòstiques
Neurologia

2010: 3.339 ; 2011: 3.468; 2012: 4.518 
Gener a octubre 2013: 3.317

Radiodiagnòstic
2010: 1.646; 2011: 2.395; 2012: 1.824 
Gener a octubre 2013: 2.025

Total Pacients proves diagnòstiques
2010: 4.985; 2011: 5.863; 2012: 6.342 
Gener a octubre 2013: 5.342

* En la data de l'extracció de les xifres, les dades de novembre
no estaven consolidades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BI)

A les Preguntes RGE núm. 15237/13 a 15240/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a receptes (1 a 4). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de receptes emeses pel Sistema Públic de
Salut de les Illes Balears relatives al 2n semestre de 2012?
Dades diferenciades per mesos, tant de persones actives com
de pensionistes.

Quin és el nombre de receptes emeses pel Sistema Públic de
Salut de les Illes Balears relatives al 1r semestre de 2013?
Dades diferenciades per mesos, tant de persones actives com
de pensionistes.
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Actualment, els sistemes d'informació de la prestació
farmacèutica no recullen informació de les receptes emeses.

Quin és el nombre de receptes dispensades per les
farmàcies extra hospitalàries del Sistema  Públic de Salut de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relatives al 1r i al
2n semestres de 2013? Dades diferenciades per mesos, tant de
persones actives com de pensionistes.

Receptes* dispensades a través de les oficines de farmàcia al 1r
semestre de 2013:

Any 2013 Receptes Actius  R. pensionistes
Gener 409.955 765.062
Febrer 399.490 693.269
Març 393.741 710.455
Abril 416.814 776.116
Maig 432.305 780.579
Juny 387.679 714.685

Receptes* dispensades a través de les oficines de farmàcia al 2n
semestre de 2013:

Any 2012 Receptes Actius  R. pensionistes
Juliol 384.498 726.653
Agost 417.612 781.448
Setembre 363.099 662.108
Octubre 389.796 778.500
Novembre 396.597 719.403
Desembre 375.030 708.569

(*) El concepte "recepta" en la prescripció i dispensació
electròniques s'equipara a l'acte de dispensació en el qual
s'ofereixen els envasos necessaris per al tractament d'un mes
com a mínim.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BJ)

A les Preguntes RGE núm. 15241/13 i 15242/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a despesa farmacèutica (1 i 2). (BOPIB núm. 128, de
13 de desembre de 2013).

Quantitats de la despesa farmacèutica del Servei de Salut
de les Illes Balears relatives al 1r i al 2n semestre de 2013,
diferenciades per mesos?

Les dades mensuals referents a la despesa farmacèutica són
públiques i es troben disponibles a la web del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en aquesta
ruta:http://www.mssi.gob.es/profesionales/farmacia/datos/ho
mes.htm

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BK)

A les Preguntes RGE núm. 15250/13 a 15252/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,

relatives a anticonceptius orals (I a III). (BOPIB núm. 128, de
13 de desembre de 2013).

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

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 15253/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anticonceptius
orals (IV). (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).

Per ara no disposem de les dades del mes de novembre de
2013.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 15254/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a reintegrament
als ciutadans pel copagament. (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quines han estat les quantitats reintegrades per
sobrepassar el límit establert en el copagament de productes
farmacèutics als usuaris pensionistes del sistema públic de
salut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears? Dades
relatives a 2013, mes a mes i desglossades per  illes.

Durant l'any 2013, el Servei de Salut ha reintegrat les
quantitats següents:

- 343.510,76i, corresponents als mesos de juliol i agost de
2012.

- 399.065,13i, corresponents als mesos de setembre i
octubre de 2012.

- 389.668,63i, corresponents als mesos de novembre i
desembre de 2012.

- 417.845,29i, corresponents als mesos de gener i febrer de
2013.

- 901.829,69i, corresponents als mesos de març a juny de
2013.

Malauradament, en el sistema de gestió de la prestació
farmacèutica i del copagament, la informació referent a l'usuari
i TSI no té associada la informació relativa a l'àrea sanitària,
motiu pel qual no es pot desglossar aquesta informació per illes.

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

A la Pregunta RGE núm. 15344/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Fundació BIT.
(BOPIB núm. 129, de 20 de desembre de 2013).

Té previst la Conselleria d'Economia i Competitivitat la
privatització total o parcial de la Fundació BIT?

La Conselleria d'Economia i Competitivitat no té intenció de
privatitzar total o parcialment la Fundació BIT.

Palma, 16 de gener de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 15574/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a alumnes
amb problemes de salut mental. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).

Havent-se detectat problemes entre l'alumnat d'Eivissa en
salut mental, i en  edat d'escolarització obligatòria, quina
solució té la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats pe
aquests problemes?

La Conselleria d'Educació s'ocupa dels problemes educatius
que es generen arran dels problemes en salut mental.

Les necessitats educatives no es defineixen mitjançant les
categories diagnòstiques tradicionals, sinó pels distints ajuts i
recursos pedagògics, materials i humans que s'han de
proporcionar per tal de facilitar el desenvolupament personal i
el procés d'aprenentatge dels alumnes.

La Conselleria d'Educació intervé en resposta a les
necessitats educatives que generen aquests trastorns mentals en
el context escolar: unes necessitats educatives que són
avaluades i analitzades per l'equip educatiu coordinat pels
serveis d'orientació corresponents. (Departament d'orientació a
secundària, Equips d'orientació a infantil primària i Equips
d'atenció primerenca a infantil).

Un cop realitzada l'avaluació psicopedagògica, es decideix
quina modalitat d'escolarització és la més adequada per a
l'alumne i els recursos personals, de material i metodològics que
s'ajusten més a la necessitat que, en aquest moment, presenta
l'alumne.

El dictamen d'escolarització és un document que recull les
capacitats dels alumnes amb necessitats educatives especials i
es detallen els requeriments de cadascun, amb la finalitat de
garantir un procés d'ensenyament òptim. El seu objectiu és
definir la modalitat educativa adequada per a l'estudiant, els
recursos i les suports personals que li prestaran.

Les necessitats educatives i la concepció de la persona amb
necessitats educatives es planteja com una alternativa efectiva
tant per a la comprensió del rendiment dels estudiants, com per
a l'oferta de serveis de caire educatiu i social, la qual cosa
contribueix de manera significativa a la construcció d'una
cultura d'atenció a la diversitat.

La necessitat educativa és un terme que implica relativitat,
interactivitat i transitorietat i que remet a la interacció amb el
context tant en la gènesi com en la resolució de conflictes, de
forma que qualsevol estudiant pot precisar, de manera

transitòria o permanent, algun tipus d'ajut per prosseguir un
desenvolupament acadèmic i social normalitzat.

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

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 15575/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a AT
destinats a centres educatius d'Eivissa. (BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).

Podria la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
detallar els AT destinats a centres educatius d'Eivissa,
desglossats per centres durant el curs 2013/14?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no disposa
d'AT. Del que sí disposa és d'ATE.

La distribució d'aquest recurs humà es fa tenint en compte
les necessitats que presenten els alumnes en base a les funcions
d'aquests professionals.

Al llarg del curs, els ATE es va redistribuint en funció dels
canvis en les necessitats de l'alumnat com puguin ser baixes
escolars, canvis de funcions, canvis d'escolarització i/o de
centre.

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

Ordre de Publicació
BQ)

A les Preguntes RGE núm. 15576/13 i 15596/13,
presentades  per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, relatives a convenis, subvencions i ajuts concedits a
l'associació i a  l'Associació Aspanob. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Relació de convenis, subvencions i ajuts concedits a
l'Associació Aspanob pel Govern de les Illes Balears des
d'octubre de 2011 a desembre de 2013.

25/03/2011 fins a 31/12/2011
Conveni instrumental de subvenció entre la Conselleria

d'Educació, Cultura del Govern de les Illes Balears i
l'Associació de Pares de Nins oncològics de Balears
(ASPANOB), per dur a terme el Programa de suport escolar per
a nins amb càncer de Balears i els seus germans.

30/07/2013 fins a 31/12/2013
Conveni instrumental de subvenció entre la Conselleria

d'Educació, Cultura del Govern de les Illes Balears i
l'Associació de Pares de Nins oncològics de Balears
(ASPANOB), per dur a terme el Programa de suport escolar per
a nins amb càncer de Balears i els seus germans.

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

A la Pregunta RGE núm. 15584/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern. (BOPIB núm. 135,
de 31 de gener de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 20 de desembre de 2013?

19. Projecte de decret d'extinció de l'Agència d'Emigració i
Cooperació Internacional de les Illes Balears.

20. Proposta d'acord de dotació d'un lloc a la Direcció de
l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(sentència núm. 605, de 30 de juliol de 2013).

21. Proposta d'acord pel qual s'atorga al vicepresident i conseller
de Presidència l'autorització prèvia per a concedir una
subvenció directa a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (art.
7.1.c del Text Refós de la Llei de subvencions)

22. Proposta d'acord pel qual s'atorga al vicepresident i conseller
de Presidència l'autorització prèvia per a concedir una
subvenció directa a l'Ajuntament de Palma (art. 7.1.c del Text
refós de la Llei de subvencions).

23. Proposta d'acord pel qual es prorroguen l'Acord del Consell
de Govern de 4 de novembre de 2011 pel qual s'adopten
mesures per reduir el dèficit públic en relació amb la suspensió
del nomenament del nou personal funcionari interí docent i de
la contractació de personal laboral temporal docent al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
i l'Acord del Consell de Govern de dia 3 de febrer de 2012 pel
qual s'adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació
amb les despeses de personal corresponents al complement de
productivitat i les gratificacions al personal funcionari docent al
servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears inclosos dins l'àmbit d'aplicació del Decret 85/1990, de
20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels
funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

24. Proposta d'acord per la qual es concedeix l'autorització
prèvia per exercir la competència en matèria d'autorització i
disposició de la despesa derivada de l'expedient de convocatòria
d'ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips
d'esports colAlectius que participin en competicions de categoria
nacional i que promocionin les Illes Balears.

25. Proposta d'acord pel qual s'autoritzen les condicions
bàsiques d'endeutament a llarg  termini fins a un import de
232.210.000i per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
l'any 2013, de conformitat amb l'Acord de la Comissió
Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 12 de desembre
de 2013 i d'acord amb l'autorització de l'article 19.2 de la Llei
15/2012, de 27 de desembre.

26. Projecte de decret pel qual es disposa el cessament i
nomenament de la secretària general de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Palma, 14 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 15597/13, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convenis de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb els
ajuntaments de les Illes Balears. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).

Quins convenis ha signat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb els ajuntaments de les Illes Balears,
entre novembre 2011 i desembre 2013, que especifiquin les
actuacions de manteniment dels centres educatius de primària
que han de portar a terme cadascuna de les administracions
competents en cada municipi?

Data del conveni: 21/11/2012:
Conveni marc per a l'impuls i construcció d'infraestructures

educatives al municipi de Santa Eulàlia.
Aquest conveni s'ha dut a terme entre la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats i l'Ajuntament de Santa Eulàlia.

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

Ordre de Publicació
BT)

A les Preguntes RGE núm. 104/14 i 105/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a pagament
a proveïdors per part de l'Institut Balear de la Joventut (I i II).
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

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

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 106/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a previsió de pagament
per part de l'Institut Balear de la joventut. (BOPIB núm. 135,
de 31 de gener de 2014).

Quina previsió de pagament té l'Institut Balear de la
joventut respecte a les empreses o entitats que estan pendents
de pagament en la data actual?

Segons la disponibilitat pressupostària, l'IB Jove procura
estar al corrent del pagament als proveïdors. En aquests
moments el termini de pagament és de dos o tres mesos
aproximadament i sempre en funció de la liquiditat disponible.

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

A la Pregunta RGE núm. 133/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, V. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Compleix el distintiu dels taxis de Palma (la bandera de
Mallorca amb el símbol descriptiu del taxis) amb la Llei sobre
l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, segons el
Govern?

L'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears és molt clar i la Llei està per  complir-se.

Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BX)

A les Preguntes RGE núm. 136/14 i 145/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears i a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, II. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Economia i Competitivitat per al compliment de l'article 3.1,
3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears? I de l'article 3.5? 

Les lleis són d'obligat compliment.

Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 182/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, XI. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Quin és el cost de banderes i el cost de plaques necessari
per al compliment dels articles 3.1 i 4.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears? 

El cost de banderes i plaques serà el que pugui derivar-se del
compliment de la Llei.

Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 191/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, X. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Quantes plaques identificatives ha hagut de colAlocar i/o té
previst colAlocar la Conselleria d'Economia i Competitivitat
per al compliment de l'article 4.4 de la Llei de símbols segons
el qual "Els béns immobles afectes als serveis públics propis de
la comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar
d'una placa identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip
del Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància?

Es colAlocaran les plaques identificatives que facin falta.

Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
CA)

A les Preguntes RGE núm. 203/14 i 221/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears, VII i IX. (BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Compleix la Conselleria de Família i Serveis Socials amb
l'article 4.4 de la Llei de símbols segons el qual "Els béns
immobles afectes als serveis públics propis de la comunitat
autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una placa
identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip del Govern
de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns immobles
afectats per un concert amb el Govern de les Illes Balears o
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"? Compleix la Conselleria de Família i Serveis
Socials amb l'article 3.1 de la Llei de símbols segons el qual
"La bandera de les Illes Balears ha d'onejar juntament amb la
bandera d'Espanya i ocupar un lloc preferent immediatament
després d'aquesta, a l'exterior de tots els edificis públics civils
situats en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears"?

Abans de finalitzar el termini d'adaptació a les normes de la
Llei de símbols que preveu la seva disposició transitòria única,
aquesta conselleria haurà complit amb tots els preceptes de la
llei d'acord amb la normativa de desenvolupament que a l'efecte
es dicti.

Palma, 26 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 205/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IX. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Compleix la Conselleria de Turisme i Esports amb l'article
4.4 de la Llei de símbols segons el qual "Els béns immobles
afectes als serveis públics propis de la comunitat autònoma de
les Illes Balears han de disposar d'una placa identificativa a
l'entrada de l'edifici amb el logotip del Govern de les Illes
Balears. En el cas que es tracti de béns immobles afectats per
un concert amb el Govern de les Illes Balears o sostinguts
totalment o parcialment amb fons públics de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a la plaça identificativa, com a
mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta circumstància"?

Sí, complint-ho de la següent manera:
- A l'edifici seu de la Conselleria de Turisme i Esports, situat al
carrer Montenegro: Placa amb l'escut Govern de les Illes
Balears - Conselleria de Turisme.
- Al velòdrom de Palma, situat al carrer Uruguai: Placa amb
l'escut Govern de les Illes Balears.
- Al poliesportiu Príncipes de España, situat al carrer Gremi
Foners: Placa amb l'escut Govern de les Illes Balears -
Conselleria d'Esports i Joventut.
- A l'edifici ATB, situat al carrer Rita de Levi: Placa amb l'escut
Govern de les Illes Balears - Agència de Turisme de Balears.
- A l'edifici de Ports de les Illes Balears, situat al carrer Vicente
Tofiño: Placa amb l'escut Govern de les Illes Balears - Ports IB.
- A l'edifici de l'Escola d'Hoteleria integrat a les instalAlacions
de la UIB, té la seva simbologia pròpia.

Palma, 17 de febrer de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CC)

A les Preguntes RGE núm. 206/14 i 224/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears, VII i IX. (BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Compleix la Vicepresidència i  Conselleria de Presidència
amb l'article 4.4 de la Llei de símbols segons el qual "Els béns
immobles afectes als serveis públics propis de la comunitat
autònoma de les Illes Balears han de disposar d'una placa
identificativa a l'entrada de l'edifici amb el logotip del Govern
de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns immobles
afectats per un concert amb el Govern de les Illes Balears o
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a la plaça
identificativa, com a mínim, s'hi haurà de fer constar aquesta
circumstància"? Compleix la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència amb l'article 3.1 de la Llei de símbols segons el
qual "La bandera de les Illes Balears ha d'onejar juntament
amb la bandera d'Espanya i ocupar un lloc preferent
immediatament després d'aquesta, a l'exterior de tots els
edificis públics civils situats  en el territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears? 

Abans de finalitzar el termini d'adaptació a les normes de la
Llei de símbols que preveu la seva disposició transitòria única,
aquesta Conselleria haurà complit amb tots els preceptes de la
llei d'acord amb la normativa de desenvolupament que a l'efecte
es dicti.

Palma, 21 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 209/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VIII. (BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).

Quantes banderes de les Illes Balears, d'Espanya i d'altres
institucions seran necessàries per a complir amb l'article 3.1
de la Llei de símbols segons el qual "La bandera de les Illes
Balears ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya o
ocupar un lloc preferent immediatament després d'aquesta, a
l'exterior de tots els edificis públics civils situats en el territori
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears"?

El nombre de banderes dependrà de la situació de cadascun
dels organismes obligats per la normativa.

Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 223/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, VII. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Compleix la Conselleria de Turisme i Esports amb l'article
3.1 de la Llei de símbols segons el qual "La bandera de les
Illes Balears ha d'onejar juntament amb la bandera d'Espanya
i ocupar un lloc preferent immediatament després d'aquesta, a
l'exterior de tots els edificis públics civils situats  en el territori
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears? 

Sí, complint-ho de la següent manera:
- A l'edifici seu de la Conselleria de Turisme i Esports, situat al
carrer Montenegro: 3 banderes: Illes Balears, Espanya, Europa.
- Al velòdrom de Palma, situat al carrer Uruguai: 4 banderes:
Mallorca, Espanya, Illes Balears, Europa.
- Al poliesportiu Príncipes de España, situat al carrer Gremi
Foners: 5 banderes: Mallorca, Illes Baleas, Espanya, Europa,
Olímpica.
- A l'edifici ATB, situat al carrer Rita de Levi: 3 banderes:Illes
Balears, Espanya, Europa.
- L'edifici de l'Escola d'Hoteleria està integrat dins les
instalAlacions de la UIB, que té la seva simbologia pròpia.
- Les oficines de Ports de les Illes Balears no estan dins un
edifici civil públic, sinó que ocupen la planta baixa d'un edifici
privat, i per tant només hi ha una placa identificativa a l'entrada
de l'edifici.
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Palma, 17 de febrer de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 227/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IV. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Quantes sancions (i quines, especificant cada cas)
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o sancions (i
quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

Als arxius de la conselleria no hi consten actuacions,
expedients o sancions derivades de l'aplicació de l'article 3.5 de
la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.

Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 230/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, IV. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Quantes sancions (i quines, especificant cada cas)
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o sancions (i
quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.5 de la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears?

A dia d'avui no en consta cap.

Palma, 26 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 236/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, II. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Quantes sancions (i quines, especificant cada cas)
expedients (i quins, especificant cada cas) i/o sancions (i
quines, especificant cada cas) s'han dut a terme en relació amb
el compliment de l'article 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Als arxius de la conselleria no hi consten actuacions,
expedients o sancions derivades de l'aplicació de l'article 3.1,
3.2, 3.3 i 3.4 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears.

Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 323/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 10 de gener de 2014?

7. Projecte de decret pel qual es regula la Medalla d'or de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. Projecte de decret pel qual es regula el Premi Ramon Llull
del Govern de les Illes Balears.

9. Projecte de decret pel qual es disposa el nomenament de la
directora general de Turisme.

10. Proposta d'acord per la qual el Consell de Govern es
considera assabentat del Pla d'actuació de la Fundació Institut
Socioeducatiu d'Estel per a l'any 2014.

11. Proposta d'acord per la qual el Consell de Govern es
considera assabentat del balanç bianual del Pla estratègic en
matèria de Funció Pública per racionalitzar i professionalitzar
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i per millorar les condicions de treball del seu personal aprovat
per Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2011.

12. Proposta d'acord per la qual el Consell de Govern es
considera assabentat de l'aprovació dels Plans de formació de
l'Escola Balear de l'Administració Pública de l'any 2014. 

Palma, 21 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 347/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa
Medi Obert, desembre 2013.  (BOPIB núm. 135, de 31 de gener
de 2014).

Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert el mes de desembre de
2013?

Els joves amb mesura judicial de Medi Obert, de la Llei
reguladora de la responsabilitat penal de menors, Ley Orgánica
5/2000, de 2 de gener que han estat atesos són:

Durant el mes de desembre de 2013:
- 477 amb la mesura de LLV (llibertat vigilada)
- 435 amb la mesura PBC (prestacions en benefici de la
comunitat)
- 126 amb la mesura de TSE (tasques socioeducatives)
- 138 amb la mesura de conciliació
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- 4 amb la mesura de convivència
- 264 amb la mesura d'allunyament
- 3 amb la mesura d'arrest domiciliari
- 4 amb la mesura de reparació de dany
- 53 amb la mesura de privació del permís de conduir
- Total 1.504

Palma, 6 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 379/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a ajuda per
a llibres. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Quantes famílies varen solAlicitar ajuda per a llibres en les
convocatòries de l'any 2012 i 2013? I quantes famílies la varen
rebre?

Els alumnes adherits al Programa de reutilització de llibres
de text per al curs 2012-2013 foren:

- Educació Primària: 16929 alumnes.
- Educació Secundària: 1886 alumnes.

La suma total d'alumnes de primària i secundària és de
18815. Tots aquests alumnes varen rebre l'aportació econòmica
que realitza la Conselleria.

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

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 383/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a servei de
missatgeria telefònica (I). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

Per quina raó la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats ha desactivat el servei de missatgeria telefònica
amb les famílies de l'alumnat?

La Conselleria va aturar el servei de missatgeria telefònica
per millorar-lo i fer-ne una millor gestió.

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

Ordre de Publicació
CM)

A les Preguntes RGE núm. 384/14 a 386/14, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
servei de missatgeria telefònica (II a IV). (BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).

Pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
activar de nou el servei de missatgeria telefònica amb les
famílies de l'alumnat? Quan? Pensa utilitzar un nou sistema de

contacte amb les famílies de l'alumnat que substitueixi el servei
de missatgeria telefònica actualment desactivat?

Sí, el servei de missatgeria ja està activat.

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

Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 476/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractes
2013, mesures menors. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

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

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 528/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei
d'autonomia personal i atenció a la dependència (I). (BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Quina va ser l'aportació estatal del nivell mínim de
finançament de la Llei d'autonomia personal i atenció a la
dependència l'any 2011, 2012 i 2013?

L'aportació estatal del nivell mínim de finançament de la
Llei d'autonomia personal i atenció a la dependència va ser:

2011: 18.072.422,98i
2012: 18.388.081,57i
2013: 19.317.588,10i

Palma, 13 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 533/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Consell
Territorial de serveis socials i dependència (II). (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).

Ens pot informar si la nova norma emesa pel Consell
Territorial de Serveis Socials i Dependència que obliga les
CCAA a revisar els expedients de les persones amb dret a
percebre prestacions per facilitar nova informació a
l'IMSERSO, necessitarà augmentar els recursos humans de
l'Administració?

No està previst l'increment de recursos humans. 

Palma, 14 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
CQ)

A la Pregunta RGE núm. 543/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 17 de gener de 2014?

Proposta d'acord de separació i de designació d'un vocal del
Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Balears

Proposta d'acord d'autorització al conseller de Turisme i Esports
i president de l'Agència de Turisme de les Illes Balears per a la
formalització del protocol general de colAlaboració entre la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Estat de Querétaro
(Mèxic) en matèria de promoció turística.

8. Proposta d'acord d'autorització per iniciar l'expedient de
despesa de contractació de les obres per a la "demolició de
l'Hotel Rocamar i restauració paisatgística", situat al terme
municipal de Sóller

Proposta d'acord pel qual s'autoritza la Fundació d'atenció i
suport a la dependència i de promoció de l'autonomia personal
de les Illes Balears per iniciar l'expedient de despesa
corresponent al conveni de colAlaboració entre la Fundació
esmentada i el Consorci de gestió sanitària Eivissa per a
finançar el manteniment i funcionament de les places
residencials i de centre de dia del Centre Residència de Ca'n
Blai per a persones en situació de dependència de l'any 2014.

Palma, 14 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CR)

A les Preguntes RGE núm. 584/14 i 585/14, presentades per
l'Hble Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relatives a
tancament de l'embotelladora de Coca-cola a Palma (I i II).
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Quines mesures ha pres i quines pensa prendre el Govern
de les Illes Balears per evitar el tancament de l'embotelladora
de Coca-cola a Palma, provocant la destrucció d'uns 200 llocs
de feina?

En primer lloc hem de considerar que parlam d'una empresa
privada. En tot cas, el Govern està fent el màxim al seu abast
per evitar el tancament de la planta embotelladora de Coca-cola
a Palma.

En tot moment, el Govern ha manifestat públicament i de
forma clara i ferma la seva postura, així, el Govern ha mantingut
reunions i contactes amb el Comitè d'Empresa, Iberia Partners
i Coca-cola tant a escala autonòmica com nacional.

Igualment, el Govern està en contacte amb els dos Ministeris
que segueixen el procés.

Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
CS)

A la Pregunta RGE núm. 587/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a tancament
de l'embotelladora de Coca-cola a Palma (IV). (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).

Creu el Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, que el
tancament de l'embotelladora de Coca-cola a Palma,
provocant la destrucció d'uns 200 llocs de feina, és símptoma
de recuperació de l'economia de les Illes Balears?

Podeu trobar la resposta a la pregunta parlamentària 928/14
que correspon a la sessió plenària de dimarts dia 4 de febrer de
2014.

Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 676/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a tancament planta de
Coca-cola a Palma. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

Quines gestions ha fet el Govern per evitar el tancament de
la planta de Coca-cola a Palma o si més no per minimitzar els
danys laborals d'aquesta decisió corporativa?

En primer lloc hem de considerar que parlam d'una empresa
privada. En tot cas, el Govern està fent el màxim al seu abast
per evitar el tancament de la planta embotelladora de Coca-cola
a Palma.

En tot moment, el Govern ha manifestat públicament i de
forma clara i ferma la seva postura, així, el Govern ha mantingut
reunions i contactes amb el Comitè d'Empresa, Iberia Partners
i Coca-cola tant a escala autonòmica com nacional.

Igualment, el Govern està en contacte amb els dos Ministeris
que segueixen el procés.

Palma, 13 de febrer de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
CU)

A la Pregunta RGE núm. 698/14, presentada per l'Hble,
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a deixar de
rebre un servei de dependència. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).

Quantes persones amb dependència que rebien un servei
l'han deixat de tenir, en virtut de l'aplicació del règim
d'incompatibilitats aprovat el Govern de l'Estat?

Cap persona amb dependència que rebia un servei no l'ha
deixat de tenir, en virtut de l'aplicació del règim
d'incompatibilitats aprovat pel Govern de l'Estat.

Palma, 10 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CV)

A la Pregunta RGE núm. 699/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 24 de gener de 2014?

Al Consell de Govern de dia 24 de gener de 2014 no s'hi va
introduir cap assumpte per via d'urgència.

Palma, 21 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CX)

A la Pregunta RGE núm. 847/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a policies locals a l'atur.
(BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Actualment, a data de 28 de gener del 2014, hi ha 246
persones residents a les Illes Balears que disposen de
l'acreditació del curs de policia local que atorga l'EBAP que
alhora estan inscrits com a aturats al SOIB. Per altra banda,
la Llei de coordinació de les policies locals estableix que
d'acord amb l'EBEP els contractes temporals tindran una
durada màxima de 6 mesos dins el període d'un any, amb la
qual cosa aquells policies que van acabar el contracte el mes
de novembre del 2013 no poden tornar a reincorporar-se en un
nou contracte fins el mes de juny. Quines actuacions du a
terme la Conselleria d'Administracions Públiques per a
solventar aquesta situació perjudicial tant per als policies en
atur com per als municipis?

Hem aprovat el Decret del Fons de Seguretat Pública per
ajudar a l'estabilitat de les plantilles amb fons de 2,5 milions
d'euros. (70% destinat a capítol 1).

Marratxí, 21 de febrer de 2014 .
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CY)

A la Pregunta RGE núm. 848/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos EBAP formació
policies locals. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Quants de cursos ha programat l'EBAP des del 2011
destinats a la formació i promoció policial d'oficials,
subinspectors, inspectors i majors?

Durant l'any 2011 l'EBAP, no ha programat cap curs destinat
a la formació i promoció policial d'oficials, subinspectors,
inspectors i majors.

Palma, 24 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CZ)

A la Pregunta RGE núm. 849/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos EBAP formació
policies locals, II. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Quantes solAlicituds escrites i amb registre d'entrada va
rebre l'EBAP el 2010, de particulars, associacions o
institucions, perquè es convoquin cursos de formació per
accedir a les categories d'oficials, subinspectors, inspectors i
majors?

Revisat el registre d'entrada, es va rebre una solAlicitud
durant el 2010.

Palma, 15 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DA)

A la Pregunta RGE núm. 850/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos EBAP formació
policies locals, III. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Quantes solAlicituds escrites i amb registre d'entrada va
rebre l'EBAP el 2011, de particulars, associacions o
institucions, perquè es convoquin cursos de formació per
accedir a les categories d'oficials, subinspectors, inspectors i
majors?

Revisat el registre d'entrada, no ens consta cap solAlicitud de
particulars, associacions o institucions, perquè es convoquin
cursos de formació per accedir a les categories d'oficials,
subinspectors, inspectors i majors durant el 2011.

Palma, 25 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
DB)

A la Pregunta RGE núm. 851/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos EBAP formació
policies locals, IV. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Quantes solAlicituds escrites i amb registre d'entrada va
rebre l'EBAP el 2012, de particulars, associacions o
institucions, perquè es convoquin cursos de formació per
accedir a les categories d'oficials, subinspectors, inspectors i
majors?

Revisat el registre d'entrada, no consta cap solAlicitud de
particulars, associacions o institucions, perquè es convoquin
cursos de formació per accedir a les categories d'oficials,
subinspectors, inspectors i majors.

Palma, 24 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DC)

A la Pregunta RGE núm. 852/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos EBAP formació
policies locals, V. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Quantes solAlicituds escrites i amb registre d'entrada va
rebre l'EBAP el 2013, de particulars, associacions o
institucions, perquè es convoquin cursos de formació per
accedir a les categories d'oficials, subinspectors, inspectors i
majors?

Revisat el registre d'entrada, durant el 2013, hi consten 4
solAlicituds.

Palma, 25 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DD)

A la Pregunta RGE núm. 853/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos EBAP formació
policies locals, VI. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Quantes solAlicituds escrites i amb registre d'entrada va
rebre l'EBAP el 2014, de particulars, associacions o
institucions, perquè es convoquin cursos de formació per
accedir a les categories d'oficials, subinspectors, inspectors i
majors?

Revisat el registre d'entrada, durant el 2014, no ha rebut cap
solAlicitud escrita de particulars, associacions o institucions,
perquè es convoquin cursos de formació per accedir a les
categories d'oficials, subinspectors, inspectors i majors.

Palma, 25 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DE)

A la Pregunta RGE núm. 854/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a funcions de l'ISPIB.
(BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Quina és la funció, segons el Govern de les Illes Balears,
de l'ISPIB?

Els objectius i funcions de l'ISPIB s'estableixen en el Decret
3/2009, de 16 de gener, pel qual es regula l'Institut de Seguretat
Pública de les Illes Balears.

L'article 3.1 d'aquest Decret estableix quins són els objectius
de l'ISPIB.

Marratxí, 20 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DF)

A la Pregunta RGE núm. 855/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a funcions de l'ISPIB, II.
(BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Tal i com es pot llegir a l'entrada de la pàgina web de
l'ISPIB, l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears ha
d'actuar com a òrgan de suport de la Direcció General
d'Interior amb la missió específica d'impulsar la millora de la
seguretat pública a les Illes Balears, vers la coordinació i la
integració de les policies locals en un projecte comú, i
impulsar el desplegament de l'article 33 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears. Compleix aquestes funcions
actualment l'ISPIB?

L'ISPIB compleix les funcions a les que fa referència la
pregunta.

Marratxí, 18 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DG)

A la Pregunta RGE núm. 856/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a funcions de l'ISPIB, III.
(BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Té previst el Govern de les Illes Balears eliminar o
fussionar l'ISPIB dins el marc de la reestructuració del sector
públic instrumental?

D'acord amb l'article 2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del
sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears
(ISPIB) no forma part de l'esmentat sector públic.

Marratxí, 18 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
DH)

A la Pregunta RGE núm. 890/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a torn de nit en els cossos
de policies locals. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Segons les dades de l'ISPIB, quins municipis de les Illes
Balears disposen actualment de torn de nit (de les 22 hores fins
a les 6 hores del dia següent) en els cossos de policies locals,
i de quantes persones és el torn de nit?

Correspon a la mateixa organització municipal l'establiment
dels diferents torns de treball de la seva policia local.

Marratxí, 20 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DI)

A la Pregunta RGE núm. 891/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a plataforma digital per a
la coordinació i millora de la policia local. (BOPIB núm. 136,
de 7 de febrer de 2014).

El 2004 el Govern de les Illes Balears va invertir uns 6
milions d'euros en una plataforma digital per a coordinar i
millorar en eficàcia les policies locals de les Illes Balears i a
la futura policia autonòmica. Una part d'aquests 6 milions
d'euros es van destinar a equipar els ajuntaments amb material
informàtic per a l'esmentada plataforma. En quina situació es
troba la plataforma i el material adquirit?

Entre els anys 2004 i 2006 no es va efectuar cap  inversió en
una plataforma digital per coordinar i millorar en  eficàcia les
policies locals de les Illes Balears i a la futura policia
autonòmica.

L'any 2007 es va formalitzar un contracte de
subministrament sota la modalitat d'arrendament financer amb
opció de compra d'un sistema informàtic d'intercomunicació,
coordinació i gestió de les policies locals a les Illes Balears, per
un valor aproximat de 6.000.000i. El pagament del contracte
es va efectuar en el període comprés entre el 19 de juny de 2007
i el 19 de desembre de 2010, i el dia 14 de juny de 2011 es va
signar l'acta de recepció final de l'esmentat contracte.

En execució d'aquest contracte l'any 2007 es va cedir
material als ajuntaments. Aquest material actualment està
amortitzat atès el temps transcorregut des de la data de la seva
signatura.

Marratxí, 21 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DJ)

A la Pregunta RGE núm. 892/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a plataforma digital per a
la coordinació i millora de la policia local (II). (BOPIB núm.
136, de 7 de febrer de 2014).

El 2004 el Govern de les Illes Balears va invertir uns 6
milions d'euros en una plataforma digital per a coordinar i

millorar en eficàcia les policies locals de les Illes Balears i a
la futura policia autonòmica. Una part d'aquests 6 milions
d'euros es van destinar a equipar els ajuntaments amb material
informàtic per a l'esmentada plataforma. Té previst el Govern
donar cap destió a tot aquest equipament? Quin?

Entre els anys 2004 i 2006 no es va efectuar cap  inversió en
una plataforma digital per coordinar i millorar en  eficàcia les
policies locals de les Illes Balears i a la futura policia
autonòmica.

L'any 2007 es va formalitzar un contracte de
subministrament sota la modalitat d'arrendament financer amb
opció de compra d'un sistema informàtic d'intercomunicació,
coordinació i gestió de les policies locals a les Illes Balears, per
un valor aproximat de 6.000.000i i d'acord amb l'estipulat a les
seves clàusules es va cedir material informàtic als ajuntaments
per a la implantació del projecte. Respecte a si el Govern té
previst donar cap destí a tot aquest equipament, s'ha de
respondre que a la finalització del contracte el material es va
destinar a la millora en la prestació dels serveis policials, atès
que es va mantenir la cessió de l'equipament informàtic als
municipis per ajudar-los a assolir el compliment dels objectius
de les seves policies locals.

Marratxí, 21 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DK)

A la Pregunta RGE núm. 895/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a beques universitàries.
(BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Segons resposta de la Conselleria d'Educació, les beques
universitàries corresponents als cursos 2011-2012 i 2012-2013
resten pendents de pagar a causa d'un problema de tresoreria.
Per altra banda, des de l'Hisenda de la CAIB es diu, a data del
mes de gener de 2014, que els proveïdors estan cobrant i que
pràcticament els pagaments s'han posat al dia. Si és així, quin
és el "problema" per què a data d'avui encara no s'hagin pagat
les beques universitàries dels dos cursos anteriors?

Com vostè sap les beques es paguen a càrrec del capítol 4
que no està contemplat, òbviament, en pla de pagament de
proveïdors ni pel que fa a les Balears ni pel que fa a cap altra
Comunitat Autònoma. La Direcció General d'Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement va diligenciar en el
seu dia tota la tramitació de les beques universitàries i va
tramitar les corresponents ordres de pagaments, per tant, no té
més competències en aquest sentit. 

Les beques del curs 2011-12 s'han fet efectives el dia 19 de
febrer de 2014. En altre sentit és pertinent recordar que les
beques universitàries per a desplaçament foren eliminades pel
govern Antich. Per altra banda menys de dos mesos abans de les
darreres eleccions del govern Antich convocà ajudes
complementàries per a alumnes universitaris de les Illes Balears
que participaven en programes institucionals de mobilitat.
Aquestes ajudes foren abonades per l'actual administració.

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

A la Pregunta RGE núm. 901/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a formació en matèria de
seguretat i salut laboral, Conselleria d'Educació. (BOPIB núm.
136, de 7 de febrer de 2014).

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Educació durant el curs 2013-2014 en relació amb la
formació en matèria de Seguretat i Salut Laboral a l'àmbit
docent?

La Conselleria trasllada l'oferta trimestral de les accions
formatives, impartides pel nostre Servei de Prevenció, a tots els
centres públics d'aquesta Comunitat.

D'aquesta manera tot el personal docent que estigui
interessat en aquests cursos es pot inscriure.

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

Ordre de Publicació
DM)

A la Pregunta RGE núm. 1004/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pagaments
a entitats cooperació i/o immigració, octubre i novembre 2013.
(BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

SolAlicitam relació de qualsevol tipus de pagament
(factures, pagament de subvencions, convenis...) realitzats a
qualsevol entitat o associació de cooperació i/ d'immigrants el
mesos d'octubre i novembre de 2013. Es demana detall per
mes, nom de l'entitat, data de pagament i quantia, quin any
correspon l'import abonat.

S'adjunta documentació.

Palma, 18 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

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

Ordre de Publicació
DN)

A la Pregunta RGE núm. 1019/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Maó.
Conselleria d'Educació (II). (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).

Sobre els expedients als directors de Maó, vostè, Sra.
Consellera, a principi de curs, va prometre accelerar la seva
tramitació. Com s'explica, doncs, la lentitud del procés? No
s'ha fet justament el contrari? No és raonable pensar que s'ha
dilatat de manera intencionada?

La tramitació dels expedients s'ha dut a terme des del
Departament d'Inspecció Educativa amb totes les garanties
processals i ajustades a dret.

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

Ordre de Publicació
DO)

A les Preguntes RGE núm. 1020/14, 1022/14 i 1025/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
relatives a expedients Maó. Conselleria d'Educació (III, V i
VIII). (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Sobre els expedients als directors de Maó, no demostra el
canvi dels fets imputats lleugeresa i desconeixement de la
situació per part del responsable de l'inici dels expedients? En
cas contrari, hem de suposar que el Sr. Estarellas actuà amb
plena consciència i, per tant, amb mala fe? Sobre els
expedients als directors de Maó, és compatible la pretensió de
determinar el vot dels directors amb la llibertat d'expressió?
Estan les instruccions d'un superior per damunt els preceptes
constitucionals? Sobre els expedients als directors de Maó,
Sra. Consellera, sou conscient que aquests expedients no tenen
cap recorregut jurídic? Vos tranquilAlitza saber que la via
judicial és lenta i que, quan s'hi pronunciïn els Tribunals, ja no
ocupareu l'actual càrrec polític i, per tant, quedareu lliure de
responsabilitats?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats compleix
la normativa vigent.

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

Ordre de Publicació
DP)

A la Pregunta RGE núm. 1021/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients  Maó.
Conselleria d'Educació, IV. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).

Sobre els expedients als directors de Maó, altres directors
també s'abstingueren o votaren en contra dels projectes
esmenats per educació. A la vista, d'això, no us sembla
prevaricadora la resolució d'expedientar Rafel Andreu, Jaume
Bonet i Margalida Seguí per un fet no sancionat en altres
casos?

La decisió d'incoar expedient disciplinari es fa dependent de
si els presumptes fets es poden o no subsumir dins algunes de
les faltes previstes a la Llei, per tant cada cas es distint atenent
les circumstàncies i els fets.

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

A la Pregunta RGE núm. 1023/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Maó.
Conselleria d'Educació, VI. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).

Sobre els expedients al directors de Maó, són consistents
les acusacions contra els tres directors? S'ha caracteritzat la
tramitació dels expedients pel rigor i l'objectivitat? S'ha seguit
el procediment ordinari en aquests casos?

Els expedients s'han tramitat d'acord amb el Decret 45/1995,
pel qual s'aprova el Règim Disciplinari.

L'òrgan instructor les ha considerat consistents, d'acord amb
la proposta de la Resolució dictada.

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

Ordre de Publicació
DR)

A la Pregunta RGE núm. 1024/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Maó.
Conselleria d'Educació, VII. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).

Sobre els expedients als directors de Maó, les mesures
cautelars imposades en aquest cas, suspensió de dos mesos de
feina i sou, són molt més severes que la sanció final, de 10 o 15
dies. Com s'explica aquesta contradicció? Fou la sanció
cautelar ajustada a dret? Com pensau reparar el greu
prejudici causat a aquestes persones?

Encara no s'ha fet la sanció final.

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

Ordre de Publicació
DS)

A la Pregunta RGE núm. 1028/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí.
Conselleria d'Educació, III. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).

Sobre els expedients als directors de Marratxí, sobre quines
bases es fonamenta els càrrecs contra Jaume March?
Existeixen indicis raonables que la seva actuació no va ser
neutral, i que va conculcar el dret dels alumnes a l'educació?
En cas afirmatiu, quins són aquests indicis? Son consistents
aquestes acusacions, o són simplement un pretext per
desacreditar la imatge dels docents i castigar els que no
combreguen amb els criteris de la Conselleria?

Els presumptes fets que donen lloc a l'obertura d'expedient
disciplinari, han de ser verificats, contrastats i provats per
l'instructor del cas, en conseqüència i trobant-se l'expedient en
fase d'instrucció desconeixem la consistència.

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

Ordre de Publicació
DT)

A la Pregunta RGE núm. 1029/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí.
Conselleria d'Educació, IV. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).

Sobre els expedients de Marratxí, com es justifica una
demora tan prolongada en tramitació de la denúncia des que
fou rebuda pel Sr. García Moles? És casualitat que la
comunicació d'obertura d'expedient coincidís amb el darrer
dia de classe?

Desconeixem aquest fets que no tenen rellevància en la
tramitació de l'expedient disciplinari.

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

Ordre de Publicació
DU)

A la Pregunta RGE núm. 1031/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí.
Conselleria d'Educació, VI. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).

Sobre els expedients de Marratxí, és cert que s'ha acceptat
com a prova l'enregistrament fet per la denunciant amb el
telèfon mòbil dins l'aula? En cas afirmatiu, quina validesa té
una prova obtinguda de manera legítima?

Si l'obtenció de la prova és ilAlegítima o no ho ha de decidir
l'òrgans instructor. La validesa i acceptació o no d'una prova
s'ha de dur a terme a la fase d'instrucció. La fase de prova és
posterior a l'obertura d'expedient.

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

Ordre de Publicació
DV)

A la Pregunta RGE núm. 1032/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí.
Conselleria d'Educació, VII. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).

Sobre els expedients de Marratxí, segons la premsa, han
arribat a la Conselleria d'Educació altres gravacions
realitzades d'amagat per la denunciant a membres del claustre
de l'IES Marratxí, concretament al cap d'Estudis. Confirmau
la notícia? La resta de denúncies a professors del centre, es
basen també en proves ilAlegals?

No en tenim constància. La validesa o no d'una prova es
decideix a la fase d'instrucció.

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

A la Pregunta RGE núm. 1033/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí.
Conselleria d'Educació, VIII. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).

Sobre els expedients de Marratxí, amb l'ordre de tancar
diligències obertes arran de la gravació al cap d'Estudis i
l'obertura d'un segon expedient a Jaume March, intenta
Bartomeu Isern protegir la denunciant de les conseqüències de
les greus infraccions que havia comès?

No es té constància.

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

Ordre de Publicació
DY)

A les Preguntes RGE núm. 1034/14 i 1035/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
expedients Marratxí. Conselleria d'Educació (IX i X). (BOPIB
núm. 136, de 7 de febrer de 2014).

Sobre els expedients de Marratxí, Sra. Consellera, creïs
acceptable que els alumnes facin un ús dels aparells
electrònics contrari a la normativa de convivència en els
centres? Vos adonau que, en no reprovar accions contràries a
les normes de convivència, estau convidant altres alumnes a
violar aquestes normes? Esperau convertir els estudiants en
confidents governamentals i delators del professorat desafecte?
Sra. Consellera, no vos escarrufa la imatge d'un estudiant
enregistrant els seus propis mestres amb la intenció de
denunciar-los? La utilització de menors per vigilar els adults,
és una pràctica legítima, o és un mètode propi de dictadures?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats compleix
la normativa vigent.

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

Ordre de Publicació
DZ)

A la Pregunta RGE núm. 1036/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients.
Conselleria d'Educació (I). (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de
2014).

Sobre els expedients oberts per la Conselleria d'Educació,
tenen tots aquests expedients l'objectiu de fer por als docents
i esclafar tota oposició als designis de la conselleria? Pensau
realment que ho aconseguireu?

En relació amb la seva primera pregunta, la resposta és no
i en relació amb la segona no és adient atès que la resposta a la
primera és no.

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

Ordre de Publicació
EA)

A la Pregunta RGE núm. 1037/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients.
Conselleria d'Educació (II). (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).

Sobre els expedients oberts per la Conselleria d'Educació,
Sra. Consellera, sou conscient que estau amargant l'existència
i destrossant la reputació de persones honorables i que, quan
tot això acabi en no res, el mal ja estarà fet? Cal que vos
recordin que dictar a dret seny resolucions injustes és delicte?

L'obertura dels expedients s'han fet d'acord amb la
normativa vigent.

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

Ordre de Publicació
EB)

A la Pregunta RGE núm. 1038/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients.
Conselleria d'Educació (III). (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).

Sobre els expedients oberts per la Conselleria d'Educació,
Sra. Consellera, de què parlaren en les cordials reunions que
mantinguéreu al vostre despatx, vostè i el Sr. Estarellas, amb
els representants de la Fundación Nacional Círculo Balear i de
l'Assemblea per una Escola Trilingüe, el 5 de juny i del 22 de
novembre de 2013? Aprofitaren l'ocasió per organitzar l'actual
campanya d'expedients contra professors?

No.

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

Ordre de Publicació
EC)

A la Pregunta RGE núm. 1097/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Fons
Social Europeu per finançar l'FP bàsica. (BOPIB núm. 136, de
7 de febrer de 2014).

Quina quantitat arribarà a les Illes Balears procedent del
Fons Social Europeu per finançar la FP Bàsica el proper curs
escolar 2014-15?

En virtut dels plans establerts, en aquest moment està en
procés de tramitació.

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

A la Pregunta RGE núm. 1105/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern. (BOPIB núm. 136,
de 7 de febrer de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 31 de gener de 2014?

12. Proposta d'acord per a la dotació de desset places de
personal laboral de la categoria professional d'Auxiliar Tècnic
Educatiu.

13. Proposta d'acord pel qual s'atorga l'autorització prèvia al
director general del Servei de Salut de les Illes Balears per
exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de
la despesa corresponent a l'expedient de contractació per al
subministrament, el muntatge, la posada en funcionament i el
manteniment mitjançant arrendament de l'equipament
d'endoscòpia per al nou Hospital de Can Misses (CCPASU
135/13 bis).

14. Proposta d'acord pel qual s'autoritzen les condicions
bàsiques d'endeutament a llarg termini per a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears l'any 2014, d'acord amb
l'autorització de l'article 24 de la Llei 8/2013, de 23 de
desembre.

15. Proposta d'acord pel qual s'exceptua l'aplicació de les
limitacions de despesa pluriennal a l'expedient de contractació
per al subministrament, el muntatge, la posada en funcionament
i el manteniment mitjançant arrendament de l'equipament
d'endoscòpia per al nou Hospital Can Misses (CCPASU 135/13
bis).

Palma, 14 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
EE)

A la Pregunta RGE núm. 1236/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
medi obert, gener 2014. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de
2014).

Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert el mes de gener de
2014?

Els joves amb mesura judicial de Medi Obert, de la Ley
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, Ley
orgánica 5/2000, de 2 de gener, que han estat atesos són: 1177
en el mes de gener de l'any 2014.

Palma, 24 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
EF)

A la Pregunta RGE núm. 1238/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
Centre Es Mussol, gener 2014. (BOPIB núm. 137, de 14 de
febrer de 2014).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de gener de 2014?

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Mussol
durant el mes de gener de 2014 ha estat: 

- 11 menors/joves.

Palma, 20 de febrer de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
EG)

A la Pregunta RGE núm. 1239/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Pinaret, gener 2014. (BOPIB núm. 137, de 14 de
febrer de 2014).

Quants de menors han estat ingressats en el mes de gener
de 2014 i amb quina mesura judicial en el centre Es Pinaret?
Detall per setmana.

Menors ingressats al centre Es Pinaret durant el mes de gener de
2014 detallat per setmanes i amb la mesura corresponent.

1a setmana del 01 al 06: internament en règim semiobert: 1;
internament en règim tancat: -; internament terapèutic: -; caps
de setmana en centre: -
2a setmana del 07 al 13: internament en règim semiobert: 1;
internament en règim tancat: 1; internament terapèutic: -; caps
de setmana en centre: -
3a setmana del 14 al 20: internament en règim semiobert: -;
internament en règim tancat: -; internament terapèutic: -; caps
de setmana en centre: -
4a setmana del 21 al 27: internament en règim semiobert: 1;
internament en règim tancat: -; internament terapèutic: -; caps
de setmana en centre: -
5a setmana del 28 al 31: internament en règim semiobert: 1;
internament en règim tancat: -; internament terapèutic: -; caps
de setmana en centre: -
Total: internament en règim semiobert: 4; internament en règim
tancat: 1; internament terapèutic: 0; caps de setmana en centre:
0

Palma, 20 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
EH)

A la Pregunta RGE núm. 1240/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Fusteret, gener 2014. (BOPIB núm. 137, de 14 de
febrer de 2014).



9384 BOPIB núm. 147 -  16 d'abril de 2014

Quants de menors han estat ingressats en el mes de gener
de 2014 i amb quina mesura judicial en el centre Es Fusteret?
Detall per setmana.

Menors ingressats al centre Es Fusteret durant el mes de gener
de 2014 detallat per setmanes i amb la mesura corresponent.

1a setmana del 01 al 06; 2a setmana del 07 al 13; 3a setmana del
14 al 20; 4a setmana del 21 al 27; 5a setmana del 28 al 31:
internament en règim semiobert: 0; internament en règim
tancat:0; internament terapèutic: 0; caps de setmana en centre:
0; Total: 0

Palma, 20 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
EI)

A la Pregunta RGE núm. 1242/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Mussol, gener 2014. (BOPIB núm. 137, de 14 de
febrer de 2014).

Quants de menors han estat ingressats en el mes de gener
de 2014 i amb quina mesura judicial en el centre Es Mussol?
Detall per setmana.

Menors ingressats al centre Es Mussol durant el mes de gener
de 2014 detallat per setmanes i amb la mesura corresponent.

1a setmana del 01 al 06; 2a setmana del 07 al 13; 3a setmana del
14 al 20; 4a setmana del 21 al 27; 5a setmana del 28 al 31:
internament en règim semiobert: 0; internament en règim
tancat:0; internament terapèutic: 0; caps de setmana en centre:
0; Total: 0

Palma, 20 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
EJ)

A la Pregunta RGE núm. 1243/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  estada al
Centre Es Fusteret, gener 2014. (BOPIB núm. 137, de 14 de
febrer de 2014).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes de gener de 2014?

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant el mes de gener ha estat:

- 12 menors/joves + 2 de caps de setmana.

Palma, 20 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
EK)

A la Pregunta RGE núm. 1262/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a recursos educatius
CEIP Llevant. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Té previst la conselleria augmentar la dotació de docents
del CEIP Llevant (Inca) vist que la majoria d'alumnes tenen un
llengua materna diferent de les dues oficials de la CAIB?

El CEIP Llevant d'Inca és un centre d'una línia. Té tots els
mestres que li corresponen per un centre d'aquestes
característiques i disposa de 5 mestres més per a la dedicació a
suport educatiu.

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

Ordre de Publicació
EL)

A la Pregunta RGE núm. 1273/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a PROA a l'IES Pau
Casesnoves. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Pensa la Conselleria d'Educació restituir el programa
PROA a l'IES Pau Casesnoves?

El programa Pla de reforç, orientació i suport (PROA), és un
programa de cooperació territorial, d'àmbit autonòmic, finançat
pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports adreçat als centres
educatius de tota la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En relació amb el Programa de reforç, orientació i suport,
PROA, atesa l'actual situació de crisi socioeconòmica i el seu
escenari econòmic, l'administració educativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, sense l'ajut estatal i europeu, té
difícil afrontar el programa en solitari perquè no disposa dels
fons suficients per garantir la seva continuïtat i aplicació amb
l'exigència de qualitat que implica.

Com tots els programes educatius, el Pla PROA passa cada
any per una sèrie d'actuacions administratives i de coordinació
abans de poder ser aplicat en els centres. Una d'aquestes
actuacions és assegurar la dotació econòmica per al
desenvolupament del programa amb les condicions de qualitat
que requereix i que satisfaci les expectatives dels centres,
alumnes i participants.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats coordina,
desenvolupa i fa el seguiment del programa PROA, però els
fons que permeten que el programa es desenvolupi són
aportació del MECD. Aquesta aportació es fa per anys naturals
i no per cursos escolars, de tal forma que a principi d'any es fa
una previsió i en finalitzar l'any, una vegada executat el
programa es fa efectiva l'aportació.

Les característiques econòmiques del conveni impossibiliten
que des de la  Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats es
pugui mantenir el programa sense tenir assegurats els recursos
econòmics necessaris ja que es preveuen els pagaments per anys
naturals i sempre una vegada ha finalitzat la prestació dels
serveis i en cap cas les futures.

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

A la Pregunta RGE núm. 1275/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a reducció 12%
professorat IES Pau Casesnoves. (BOPIB núm. 137, de 14 de
febrer de 2014).

Creu la Conselleria d'Educació que la reducció d'un 12%
del professorat de l'IES Pau Casesnoves no repercuteix damunt
la qualitat i els resultats educatius?

L'alumnat s'ha reduït un 12% i s'han augmentat les hores de
professorat de 18 a 20 hores, per la qual cosa millora la qualitat.

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

Ordre de Publicació
EN)

A la Pregunta RGE núm. 1290/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a cost de la
Delegació d'Educació a Formentera. (BOPIB núm. 137, de 14
de febrer de 2014).

Quin és el cost de la Delegació d'Educació a Formentera
l'any 2013, desglossat per mesos?

Consta als Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears 2014.

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

Ordre de Publicació
EO)

A la Pregunta RGE núm. 1342/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
nomenament directora IES Berenguer d'Anoia d'Inca. (BOPIB
núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

Quins han estat els criteris per nomenar la Sra. Maria
Antònia Caimari directora de l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca?

S'ha seguit el procediment habitual aplicant la normativa
ROC de secundària publicat al BOIB núm. 120, de dia
5/10/2002, article 37.1.B

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

Ordre de Publicació
EP)

A la Pregunta RGE núm. 1344/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions
de cap de departament per cursos. (BOPIB núm. 138, de 21 de
febrer de 2014).

Quants de caps de departament d'IES varen dimitir els
següents cursos escolars 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011,
2011-2012 i 2012-2013?

No tenim constància perquè els caps de departament
dimiteixen al director.

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

Ordre de Publicació
EQ)

A la Pregunta RGE núm. 1346/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
nomenaments extraordinaris per cursos. (BOPIB núm. 138, de
21 de febrer de 2014).

Quins directors es varen anomenar de forma extraordinària
els següents cursos escolars 2008-2009, 2009-2010, 2010-
2011, 2011-2012 i 2012-2013?

Tots els nomenaments extraordinaris que s'han fet surten
publicats al BOIB.

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

Ordre de Publicació
ER)

A la Pregunta RGE núm. 1416/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a turisme i canvi
climàtic. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

Té la Conselleria de Turisme i Esports pensada alguna
acció o conjunt d'accions que relacionin turisme i canvi
climàtic, tal i com estan treballant altres destinacions
turístiques, tant en termes de mitigació com d'adaptació?

Les mesures adoptades són les següents:
1. A la Llei 8/12, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes
Balears:
- El capítol III del títol IV, sobre plans de millora de les
infraestructures i dels establiments turístics (art. 80 i següents),
preveu que els establiments turístics de les zones que hagin estat
objecte d'un pla de revalorització integral o de millora i
rehabilitació de les infraestructures públiques, en un termini
breu de temps, han de superar plans de qualitat que inclouen la
incorporació de mesures de millora de les instalAlacions de
climatització, de protecció del medi ambient, d'estalvi del
consum d'aigua i energia i de reducció de la producció de
residus entre d'altres.
- Els articles 92 i 92, pel que fa a la gestió de places donades de
baixa i al tractament dels fons recaptats a la borsa de places,
contenen la previsió, entre d'altres, que la destinació de les
inversions en incentivar la reconversió d'establiments
d'allotjament turístic obsolets han de preservar, en tot cas, el
medi ambient.
- La disposició addicional quarta, sobre l'impuls a la
modernització i millora d'establiments turístics existents,
estableix que s'entenen com a mesures de millora, entre d'altres,
les de protecció mediambiental relatives al consum d'aigua i
energia i les de tractament de residus i totes les relacionades
amb l'eficiència de la climatització dels edificis.
Ja s'han tramitat diversos expedients de millora d'establiments
d'allotjament turístic que recullen mesures d'aquests tipus.
- La disposició addicional sisena, estableix l'obligatorietat de
superar plans de modernització i de qualitat dels hostals,
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hostals-residència, pensions, posades, cases d'hostes,
campaments de turisme i càmpings, habitatges turístics de
vacances i de comercialització d'estades turístiques, entre
d'altres, en el termini màxim de quatre anys, so pena de declarar
la baixa definitiva d'ofici si no es superen.
2. Al Decret Llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents de
caràcter turístic i d'impuls de les zones turístiques madures.
- L'article 2 amplia l'article 77 de la Llei 8/2012 sobre
declaració de zones madures obligant a què, prèviament a la
seva declaració, es tractin, entre d'altres, la mobilitat, el
transport públic i el renou; el consum d'aigua i materials
utilitzats; l'impacte climàtic i la biodiversitat.
- L'article 1 declara la Platja de Palma com a zona turística
madura.
- L'article 4 modifica la disposició addicional sisena de la Llei
8/2012 i redueix els terminis per a la presentació dels plans de
modernització i qualitat dels establiments afectats de la Platja de
Palma fins a 31 de desembre de 2013, i els dóna tres anys per a
superar-los.
3. Al Decret 20/2011, de 18 de març, s'estableixen les
disposicions generals de classificació de la categoria dels
establiments d'allotjament turístic, en hotel, hotel apartament i
apartament turístic de les Illes Balears.
- A l'annex I relatiu al sistema de qualificació de la categoria
dels hotels i hotels apartament, apartat V sobre mesures
mediambientals i d'eficiència energètica, s'estableix que el
servei d'inspecció i qualitat de la Conselleria realitza un
seguiment continuat de l'aplicació d'aquestes mesures.
4. Al Pla integral del turisme de les Illes Balears (PITIB)
- S'implantarà un model de turisme responsable (conservació
mediambiental, optimització de la relació càrrega/capacitat,
preservació de la biodiversitat, utilització racional dels recursos
naturals, implantació de polítiques de gestió ambiental ...)
- Estableix diverses mesures d'actuació directa sobre el territori
a tall d'actuacions pilot (Rocamar, Magaluf...).
5. Al Pla de reforma integral de la Platja de Palma. Les
propostes del PRI per tal de dur a terme un desenvolupament
urbanístic sostenible es basen en el control de l'eficiència
respecte als cicles de material, aigua i energia. La proposta d'un
sistema de gestió en el cicle urbà de l'aigua, amb previsió
d'estendre la xarxa d'aigua regenerada i l'ampliació de la seva
utilització, disminuir les pèrdues, estalviar amb la introducció
de mesures obligatòries per als edificis de nova construcció,
com reciclatge d'aigües grises; la utilització d'energies
renovables; implantació d'un sistema  de mobilitat amb amplis
espais per a vianants i ciclistes, regulant normativament la
previsió de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics; la
minimització de la generació de residus amb l'objectiu
d'aconseguir zero en abocament; la eficiència energètica de les
edificacions amb el requeriment de la qualificació energètica
mínima C, i promoció de la rehabilitació urbana.

Palma, 20 de febrer de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
ES)

A la Pregunta RGE núm. 1431/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ajuts a
menjador. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

Quan pensa la Conselleria d'Educació convocar els ajuts
a menjador del curs 2013-2014?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats està
tramitant en aquests moments la convocatòria d'ajuts de
menjador escolar per al curs 2013-2014, que està previst per al
present curs.

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

Ordre de Publicació
ET)

A la Pregunta RGE núm. 1435/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a activitats
adreçades a joves en matèria d'esports. (BOPIB núm. 138, de
21 de febrer de 2014).

Quantes activitats ha impulsat la Conselleria de Turisme i
Esports adreçades a esports per a joves?

Tal com ja us va contestar l'anterior conseller de Turisme i
Esports, la matèria de joventut és transversal a totes les
decisions i mesures adoptades per la conselleria, especialment
en matèria esportiva, ja que els joves són els principals
beneficiaris de les subvencions esportives i els usuaris de
l'Escola Balear de l'Esport.

Palma, 24 de febrer de 2014. 
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4167/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller
de Presidència, sobre la proposta de modificació del Decret
115/2010, de 12 de novembre, del règim especial de les ajudes
a l'exterior en matèria de cooperació al desenvolupament i
solidaritat internacional.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril de 2014, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller de
Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 4065/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril de 2014, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a desenvolupament de la Llei de símbols (BOPIB núm. 146,
d'11 d'abril d'enguany) per la pregunta RGE núm. 4240/14,
relativa a canvi a l'ús de la llengua pròpia a RTVIB (publicada
en aquest BOPIB).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4022/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4197/14
(rectificat mitjançant l'escrit RGE núm. 4266/14), presentat pel
Grup Parlamentari MÉS, i accepta la retirada de la proposició
no de llei esmentada, relativa a conclusions IPCC i accions des
de les Illes Balears per frenar el canvi climàtic, publicada al
BOPIB núm. 146, d'11 d'abril d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports per a les
preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
2003/14 a 2008/14.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4035/14,
presentat per la diputada Sra. Esperança Marí i Mayans, del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual solAlicita que
les preguntes esmentades, relatives a nova FP bàsica (I a III),
a implantació de l'FP dual (I i II) i a mapa de l'oferta d'FP (I),
publicades al BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014, es
tramitin com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 9288/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4356/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se
solAlicita tramitació pel procediment d'urgència per a la
interpelAlació esmentada, relativa a la contractació laboral en la
temporada turística (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre de
2013); i, conformement amb els articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència
reguladora del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, acorda d'aplicar el procediment d'urgència
solAlicitat a la interpelAlació de què es tracta.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Cessament de personal eventual.

Resolució de la Presidència

Atès que la presidenta del Parlament de les Illes Balears
mitjançant resolució de dia 27 de març de 2013, comunicada
mitjançant escrit RGS núm. 1770/2013, de dia 2 d’abril de
2013, en ús de les facultats previstes a l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears,  aprovà el nomenament del Sr.
Xavier Muntaner i Roca com a cap del gabinet de la Presidència
amb caràcter de personal eventual, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 1 d’abril de 2013.                    

Atès l’escrit amb RGE núm. 4222/14, presentat pel Sr.
Xavier Muntaner i Roca, pel qual presenta la seva renúncia a la
plaça de cap del gabinet de la Presidència del Parlament de les
Illes Balears amb efectes des de dia 11 d’abril de 2014.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. El cessament del Sr. Xavier Muntaner i  Roca com a cap del
gabinet de la Presidència amb caràcter de personal eventual,
amb categoria administrativa assimilada a un funcionari que
ocupi una plaça de cap de servei (subgrup A1 i nivell 28) i
amb retribucions assimilades a les d’un portaveu suplent
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dels grups parlamentaris; amb efectes econòmics i
administratius des de dia 11 d’abril de 2014.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu, davant del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de
notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 11 d’abril del 2014.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Conclusions elaborades per la Ponència sobre l'impuls a

l'atenció de la salut mental a les Illes Balears.

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril de 2014, restà assabentada del contingut de l'Informe
i les conclusions elaborades per la Ponència esmentada,
aprovats per unanimitat a la Comissió de Salut en sessió de dia
2 d'abril de 2014, i acordà de publicar al BOPIB les conclusions
següents.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'abril de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Conclusions  i recomanacions prioritàries adreçades a les
administracions públiques

Aquestes quinze recomanacions són el resultat d'avaluar i
sintetitzar el conjunt d'intervencions i aportacions documentals
que han fet tots els participants a la Ponència sobre l'impuls a
l'atenció de la salut mental a les Illes Balears i sorgeixen també
del consens de tots els grups parlamentaris del Parlament de les
Illes Balears que han treballat en l'esmentada ponència.

L'objectiu primordial d'aquestes conclusions és lliurar a les
administracions públiques competents a les nostres illes un
instrument operatiu per millorar l'atenció als malalts mentals,
per desenvolupar la promoció de la salut mental entre la
població, per prevenir la malaltia mental i per eradicar l'estigma
social que encara va lligat a les persones que pateixen un
trastorn mental; que aquestes administracions i els seus
responsables disposin d'un full de ruta actualitzat que permeti
una nova visió i una nova manera, més eficaç i eficient
d'organitzar, de coordinar i de prestar els serveis de salut
mental a les Illes Balears.

Són les següents:
A) Revisar i actualitzar en el 2014 l'Estratègia de Salut Mental
de les Illes Balears, d'acord amb l'Estratègia en Salut Mental
del SNS, per tal de definir quin és el punt de partida i quines
són les necessitats i les prioritats que les administracions
públiques han d'abordar amb més celeritat per garantir una
atenció de qualitat a totes les persones que pateixen malalties
mentals a la nostra comunitat.

B) Delimitar les competències en salut mental entre l'àrea
sanitària i l'àrea de serveis socials i establir els mecanismes de
coordinació entre elles, sempre d'acord amb el que preveu la
Llei 4/200,9 d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears,

C) Desenvolupar accions de promoció de la salut i de prevenció
de les malalties mentals amb la participació dels professionals
sanitaris i mitjançant campanyes preventives, educatives i de
sensibilització amb la participació dels serveis de Ràdio i
Televisió públiques que també ajudin a l'eradicació de l'estigma
social de la malaltia mental.

D) Definir un model d'atenció a la salut mental a les Illes
Balears mitjançant l'atenció per processos assistencials, tenint
en compte la persona amb un problema de salut mental i tots els
dispositius assistencials, sanitaris i socials que hi intervenen en
cada moment.

E) Considerar el Tercer Sector com a peça imprescindible en la
millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen
malaltia mental i garantir-ne el finançament, avançant cap a un
model de concertació de serveis.

F) Destinar progressivament més recursos a la salut mental en
els següents pressupostos de la CAIB i establir com a prioritaris
els objectius següents:
1. Elaborar i aplicar un Pla d'Atenció Comunitària que tengui

caràcter polivalent i preventiu, destinat a fomentar
l'autonomia de les persones amb malalties mentals i la seva
inserció social i laboral per garantir-los una vida digna,
sempre d'acord amb el que estableix la Llei 4/2009, d'11 de
juny, de serveis socials de les Illes Balears.

2. Garantir una cartera de serveis comuns sanitaris i socials en
salut mental a totes les illes, implementant les prestacions
als indrets insulars que presenten més mancances.

3. Incrementar progressivament els serveis comunitaris i
prioritzar els serveis de proximitat com l'atenció
domiciliària, les unitats comunitàries de rehabilitació, els
centres de dia, els habitatges tutelats i els recursos
d'integració laboral.

4. Potenciar de forma específica els serveis de salut mental en
l'àmbit infantojuvenil a totes les illes.

5. Crear una unitat de patologia dual, que permeti abordar les
patologies que així ho requereixin.

6. Millorar l'organització i l'atenció a les drogodependències.
7. Dotar serveis assistencials i residencials per a persones amb

discapacitat intelAlectual i amb trastorns de conducta.

G) Potenciar la formació continuada en salut mental de tot el
personal sanitari i social.

H) Trametre el present document al Govern de les Illes Balears,
als consells insulars, a la Federació d'Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB) i a totes les entitats i persones que han
participat i colAlaborat en la seva elaboració.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de
2014.

-  Pàg. 8575. Projecte de llei de protecció de les persones
consumidores i usuàries de les Illes Balears, article 2.

Al tercer paràgraf  d'aquest article s'ha d'eliminar
l'apartat b), així l'apartat a) té dos paràgraf, i l'apartat b)
passa a ser el c) publicat. En conseqüència, aquest article
2 consta 8 apartats, de l'apartat a) a l'apartat h).

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de
2014.

- Pàg. 9190 i 9211. Textos rebutjats, proposicions no de llei,
apartat A)

On diu: RGE núm. 15606/14, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 15606/13, ...

- Pàg. 9199 i 9283. Preguntes amb solAlicitud de resposta escrita,
apartat FB)

On diu: RGE núm. 3948/14, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 3949/14, ...

- Pàg. 9203 i 9305. Respostes a preguntes, apartat X)

On diu: RGE núm. 15062/14, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 15062/13, ...

- Pàg. 9204 i 9306. Respostes a preguntes, apartat AC)

On diu: RGE núm. 15497/14, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 15497/13, ...
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