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AD) RGE núm. 4920/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contracte de la
Sra. Claudia Expósito.
9631
AE) RGE núm. 4921/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contracte de la
Sra. Claudia Expósito (II).
9631
AF) RGE núm. 4922/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a guàrdies al Servei
de pediatria de l'Hospital d'Inca.
9631
AG) RGE núm. 4931/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tancament de l'accés
a la caleta d'El Toro, Calvià (1).
9631
AH) RGE núm. 4932/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tancament de l'accés
a la caleta d'El Toro, Calvià (2).
9631
AI) RGE núm. 4933/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a autoregulació dels party
boats, turisme.
9631
AJ) RGE núm. 4934/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a autoregulació dels party
boats, medi ambient.
9631
AK) RGE núm. 4937/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a praderies de posidònia
i assegurances contractades per les companyies petrolíferes associades a projectes de prospeccions.
9632
AL) RGE núm. 4938/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts de
mobilitat.
9632
AM) RGE núm. 4939/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts de
desplaçament.
9632
AN) RGE núm. 5023/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a titulació
d'especialistes en medicina familiar.
9632
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d'especialistes en medicina familiar (III).
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AQ) RGE núm. 5026/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a titulació
d'especialistes en medicina familiar (IV).
9633
AR) RGE núm. 5027/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a especialització
de la Dra. Claudia Expósito.
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AS) RGE núm. 5028/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicituds de
dependència 2011.
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AT) RGE núm. 5029/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicituds de
dependència 2012.
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AU) RGE núm. 5030/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicituds de
dependència 2013.
9633
AV) RGE núm. 5031/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicituds de
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AZ) RGE núm. 5034/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicituds de
dependència registrades març 2014.
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BA) RGE núm. 5035/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificacions
al catàleg de dependència.
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BB) RGE núm. 5036/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a revista Salut i
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BC) RGE núm. 5037/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a revista Salut i
Força 2012.
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BD) RGE núm. 5038/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a revista Salut i
Força 2013.
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BE) RGE núm. 5039/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dependència abril
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BF) RGE núm. 5040/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
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BG) RGE núm. 5041/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
Es Mussol, abril 2014.
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BH) RGE núm. 5042/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al centre
Es Pinaret, abril 2014.
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BI) RGE núm. 5043/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa Medi
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Es Fusteret, abril 2014.
9636
BK) RGE núm. 5045/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al
centre Es Pinaret, abril 2014.
9636
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BM) RGE núm. 5047/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa aIVE, abril 2014.
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BN) RGE núm. 5048/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció càncer
de mama, abril 2014.
9636
BO) RGE núm. 5049/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
intervenció quirúrgica, abril 2014.
9636
BP) RGE núm. 5050/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
especialitats, abril 2014.
9637
BQ) RGE núm. 5053/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, abril 2014.
9637
BR) RGE núm. 5054/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques, abril 2014.
9637
BS) RGE núm. 5055/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques, abril 2014 (II).
9637
BT) RGE núm. 5056/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a anticonceptius
orals, abril 2014.
9637
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BU) RGE núm. 5061/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a citologia
preventiva.
9637
BV) RGE núm. 5062/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a defuncions per
càncer de cèrvix.
9637
BX) RGE núm. 5063/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a defuncions per
càncer de mama.
9638
BY) RGE núm. 5064/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a defuncions per
càncer de pròstata.
9638
BZ) RGE núm. 5065/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a restitució
econòmica per plus de carrera professional.
9638
CA) RGE núm. 5066/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a abonament de
plus de carrera professional.
9638
CB) RGE núm. 5067/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a abonament de
plus de carrera professional (II).
9638
CC) RGE núm. 5069/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a alt nivell de
subnotificació, SIDA.
9638
CD) RGE núm. 5070/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a atenció sanitària
sense targeta, 2013.
9639
CE) RGE núm. 5071/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a atenció i
seguiment sanitaris sense targeta, 2013.
9639
CF) RGE núm. 5073/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital Son
Espases, compatibilitats.
9639
CG) RGE núm. 5074/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital d'Inca,
compatibilitats.
9639
CH) RGE núm. 5075/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital de
Manacor, compatibilitats.
9639
CI) RGE núm. 5076/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital Son
Llàtzer, compatibilitats.
9639
CJ) RGE núm. 5077/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital Can
Misses, compatibilitats.
9640
CK) RGE núm. 5078/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital Mateu
Orfila, compatibilitats.
9640
CL) RGE núm. 5098/14, 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 9 de maig.
9640

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 5097/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a arxiu
d'expedients sancionadors.
9641
B) RGE núm. 5108/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a targeta blava.
9641
C) RGE núm. 5240/14, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a balanç de legislatura.

9641

D) RGE núm. 5244/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets i garanties
en salut.
9641
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E) RGE núm. 5245/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diners gastats
pel Govern i que no tenia durant l'exercici 2013.
9642
F) RGE núm. 5246/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de la "targeta
blava".
9642
G) RGE núm. 5247/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beneficis de la "targeta
blava".
9642
H) RGE núm. 5248/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei de Radioteràpia
al nou Hospital d'Eivissa.
9642
I) RGE núm. 5249/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord
entre la patronal i els treballadors d'hostaleria.
9642
J) RGE núm. 5250/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en praderies de posidònia.
9642
K) RGE núm. 5251/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències
d'autotaxi i vehicles classe C.
9642
L) RGE núm. 5252/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissió per a la
reforma de les administracions públiques.
9643
M) RGE núm. 5253/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de comerç.
9643
N) RGE núm. 5254/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prova Thomas
Cook Iron Man.
9643
O) RGE núm. 5255/14, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cartera de serveis
de l'Hospital de Formentera.
9643
P) RGE núm. 5256/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en el marc de l'Euroregió Pirineus-Mediterrani.
9643
Q) RGE núm. 5257/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni amb
la UIB per a la formació de docents en el mètode Aicle.
9643
R) RGE núm. 5258/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció per
autoconsum amb energia fotovoltaica i eòlica.
9644
S) RGE núm. 5259/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de
diputats en el Parlament de les Illes Balears.
9644
T) RGE núm. 5260/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Sa Ràpita.

9644

U) RGE núm. 5261/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació de la
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá.
9644

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4995/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de millora dels resultats educatius.

9644

B) RGE núm. 5059/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a abonament de la targeta sanitària.

9645

C) RGE núm. 5087/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condemna del segrest de nines a Nigèria.

9645
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 3263/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convenis ALTER.
9646
B) A la Pregunta RGE núm. 3379/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a llista d'espera als
geriàtrics de Mallorca.
9646
C) A la Pregunta RGE núm. 3381/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a llista d'espera als
geriàtrics de Menorca.
9646
D) A la Pregunta RGE núm. 3383/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a centres de dia.
9646
E) A la Pregunta RGE núm. 3388/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places geriàtriques
residencials.
9647
F) A la Pregunta RGE núm. 885/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a envelliment de la
població de les Illes Balears.
9647
G) A la Pregunta RGE núm. 5224/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
l'Institut Balear de la Dona.
9647
H) A la Pregunta RGE núm. 5352/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a línies d'ajudes o
subvencions de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
9648
I) A la Pregunta RGE núm. 7771/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a ràtios de treballadors
de cada centre residencial.
9649
J) A la Pregunta RGE núm. 6738/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cas del Sr. Alpha Pam.
9649
K) A la Pregunta RGE núm. 6752/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE maig 2013.
9649
L) A la Pregunta RGE núm. 6753/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció precoç del
càncer de mama, maig 2013.
9650
M) A la Pregunta RGE núm. 7773/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Conselleria de Família i Serveis Socials.
9650
N) A les Preguntes RGE núm. 9107/13 a 9109/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a expedients
de regulació d'ocupació autoritzats als primers sis mesos de 2011, 2012 i 2013.
9650
O) A la Pregunta RGE núm. 9441/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a acomiadaments
laborals.
9650
P) A la Pregunta RGE núm. 13012/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a l'agenda del president.
9651
Q) A les Preguntes RGE núm. 15590/13 a 15592/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a qualitat de
l'aire a Inca (1-3).
9651
R) A les Preguntes RGE núm. 376/14 a 378/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relatives a dóna llum
al teu rebut, a Cicle "100 idees per estalviar energia" i a "Llum i gas: claus per triar companya".
9651
S) A les Preguntes RGE núm. 479/14 a 482/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a nova targeta
sanitària individual (II a V).
9652
T) A la Pregunta RGE núm. 531/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei d'autonomia
personal i atenció a la dependència (IV).
9652
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U) A la Pregunta RGE núm. 757/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a desviació
pressupostària IB-Salut 2013.
9652
V) A la Pregunta RGE núm. 761/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Call Center, programa
càncer de mama 2013.
9652
X) A la Pregunta RGE núm. 762/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cartes, programa càncer
de mama 2013.
9653
Y) A la Pregunta RGE núm. 763/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cartes, programa càncer
de mama 2012.
9653
Z) A la Pregunta RGE núm. 764/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a comparativa de
mamografies 2011-2013.
9653
AA) A la Pregunta RGE núm. 769/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mestre industrial
de Son Espases.
9653
AB) A la Pregunta RGE núm. 770/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mestre industrial
de Son Espases II.
9653
AC) A la Pregunta RGE núm. 771/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mestres industrials
d'hospitals.
9653
AD) A la Pregunta RGE núm. 772/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a control d'incidències
comunicades telefònicament a Son Espases.
9654
AE) A la Pregunta RGE núm. 773/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a reparacions
d'electromedicina.
9654
AF) A la Pregunta RGE núm. 774/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a helicòpter a Son
Espases.
9654
AG) A la Pregunta RGE núm. 775/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a lectura comptadors
plaques solars de Son Espases.
9654
AH) A la Pregunta RGE núm. 776/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a lectura comptadors
plaques solars de Son Espases II.
9654
AI) A les Preguntes RGE núm. 777/14 i 778/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputat Fina Santiago i Rodríguez, relatives a receptes
no finançades emeses pels centres de salut públics.
9655
AJ) A les Preguntes RGE núm. 779/14 i 780/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
seguiment a dones embarassades sense targeta 2013 i seguiment a menors sense targeta 2013.
9655
AK) A la Pregunta RGE núm. 781/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos hospitalaris
a residents sense targeta 2013.
9655
AL) A la Pregunta RGE núm. 832/14, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de detecció
precoç de càncer de mama (I).
9655
AM) A la Pregunta RGE núm. 833/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de detecció
precoç de càncer de mama (II).
9655
AN) A la Pregunta RGE núm. 835/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de detecció
precoç de càncer de mama (IV).
9656
AO) A la Pregunta RGE núm. 836/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de detecció
precoç de càncer de mama (V).
9656
AP) A la Pregunta RGE núm. 837/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de detecció
precoç de càncer de mama (VI).
9656
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AQ) A la Pregunta RGE núm. 839/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de detecció
precoç de càncer de mama (VII).
9656
AR) A la Pregunta RGE núm. 840/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de detecció
precoç de càncer de mama (IX).
9656
AS) A les Preguntes RGE núm. 953/14 a 958/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a deute de l'Ib-Salut
amb el Servei Català de Salut i a deute de l'Ib-Salut amb el Servei Català de Salut 2010 a 2014.
9657
AT) A la Pregunta RGE núm. 1030/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí,
Conselleria d'Educació (V).
9657
AU) A la Pregunta RGE núm. 1058/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a increments sobre la taxa per
emissió de la targeta sanitària.
9657
AV) A la Pregunta RGE núm. 1167/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòleg/ginecòloga
per realitzar interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la Salut.
9657
AX) A la Pregunta RGE núm. 1168/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs a les clíniques privades autoritzades.
9658
AY) A les Preguntes RGE núm. 1171/14 i 1172/14, presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a les clíniques privades autoritzades (IV i V).
9658
AZ) A la Pregunta RGE núm. 1227/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques-gener 2014.
9658
BA) A la Pregunta RGE núm. 1233/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció càncer
de mama, gener 2014.
9658
BB) A la Pregunta RGE núm. 1247/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a II Pla estratègic
de la infància (V).
9658
BC) A la Pregunta RGE núm. 1343/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions de
directors/es per cursos.
9659
BD) A la Pregunta RGE núm. 1479/14, presentada per l'Hble. Sr. David Abril i Hervás, relativa a actuacions legals prospeccions,
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
9659
BE) A la Pregunta RGE núm. 1613/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis colAlectius
registrats 2013.
9659
BF) A la Pregunta RGE núm. 1614/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis colAlectius
registrats 2013 (I).
9660
BG) A la Pregunta RGE núm. 1615/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis colAlectius
registrats 2013 (II).
9660
BH) A la Pregunta RGE núm. 1616/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis colAlectius
registrats 2013 (III).
9660
BI) A la Pregunta RGE núm. 1617/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis d'empresa
registrats 2013 (I).
9660
BJ) A la Pregunta RGE núm. 1618/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis d'empresa
registrats 2013 (II).
9660
BK) A la Pregunta RGE núm. 1619/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis d'empresa
registrats 2013 (III).
9661
BL) A les Preguntes RGE núm. 1620/14 a 1624/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a expedients
de regulació d'ocupació (I a V).
9661
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BM) A la Pregunta RGE núm. 1700/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a finançament de les entitats
locals.
9661
BN) A la Pregunta RGE núm. 1795/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a expedients per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
9661
BO) A la Pregunta RGE núm. 1797/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
9662
BP) A la Pregunta RGE núm. 1799/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Salut.
9662
BQ) A la Pregunta RGE núm. 1806/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a denuncies per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
9662
BR) A la Pregunta RGE núm. 1808/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a denuncies per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Salut.
9662
BS) A la Pregunta RGE núm. 1813/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a responsables edificis de
Conselleria d'Economia i Competitivitat per evitar conductes sancionables.
9662
BT) A la Pregunta RGE núm. 1815/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a responsables d'edificis
a Conselleria d'Hisenda i Pressuposts per evitar conductes sancionables.
9662
BU) A la Pregunta RGE núm. 1817/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a responsables d'edificis
a Conselleria de Salut per evitar conductes sancionables.
9662
BV) A la Pregunta RGE núm. 1829/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
9663
BX) A la Pregunta RGE núm. 1831/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria de Salut.
9663
BY) A la Pregunta RGE núm. 1838/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cost de l'adquisició i
9663
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
BZ) A la Pregunta RGE núm. 1839/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cost de l'adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
9663
CA) A la Pregunta RGE núm. 1840/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a cost de l'adquisició
9663
i instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
CB) A la Pregunta RGE núm. 1842/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a cost de l'adquisició
9663
i instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria de Salut.
CC) A la Pregunta RGE núm. 1847/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a adquisició i instalAlació
de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
9664
CD) A la Pregunta RGE núm. 1848/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a adquisició i instalAlació
de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
9664
CE) A la Pregunta RGE núm. 1928/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a donatius en espècies als
partits polítics.
9664
CF) A les Preguntes RGE núm. 1953/14 i 1954/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a convenis per
posar en funcionament un centre de dia (I-II).
9664
CG) A les Preguntes RGE núm. 2255/14 i 2256/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Josefina Santiago i Rodríguez, relatives
a valoracions dependència 2011, resolucions 2011.
9664
CH) A la Pregunta RGE núm. 2264/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció d'envasos
analgèsics, 2013.
9665
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CI) A la Pregunta RGE núm. 2266/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció d'envasos
d'ansiolítics, 2013.
9665
CJ) A la Pregunta RGE núm. 2268/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció d'envasos
d'antidepressius, 2013.
9665
CK) A la Pregunta RGE núm. 2269/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a finançament
anticonceptius orals (juliol a desembre 2013).
9665
CL) A la Pregunta RGE núm. 2299/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Josefina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques, febrer 2014.
9665
CM) A la Pregunta RGE núm. 2270/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a venda d'envasos
anticonceptius orals, 2013.
9665
CN) A la Pregunta RGE núm. 2292/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE, febrer 2014.
9666
CO) A la Pregunta RGE núm. 2293/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció càncer
de mama, febrer 2014.
9666
CP) A la Pregunta RGE núm. 2320/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a aturades tècniques de
ferrocarril de Sóller (II).
9666
CQ) A la Pregunta RGE núm. 2365/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bases per a la convocatòria
del coordinador de les Illes Balears Film Comission (II).
9666
CR) A la Pregunta RGE núm. 2366/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a premis Ramon Llull.
9666
CS) A les Preguntes RGE núm. 2376/14, 2377/14 i 2394/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives
a indemnitzacions abonades per raó de servei (I, II i III).
9667
CT) A les Preguntes RGE núm. 2395/14 a 2397/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
indemnitzacions abonades per raó de servei (IV a VI).
9667
CU) A la Pregunta RGE núm. 2879/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions econòmiques
a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria d'Administracions Públiques.
9667
CV) A la Pregunta RGE núm. 2884/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions econòmiques
a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
9667
CX) A la Pregunta RGE núm. 2946/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a gestions del Govern i
prevenció conflicte conveni hostaleria.
9667
CY) A la Pregunta RGE núm. 3188/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sistema informàtic
d'intercomunicació de les policies locals (II).
9667

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 4993/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 3534/13, relativa a política en formació
professional.
9668
B) RGE núm. 4994/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Família i
Serveis Socials, per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 7871/12, relativa a manteniment de la
qualitat dels serveis socials i de les ràtios dels equips multiprofessionals.
9668
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3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4979/14 i 4985/14.

9668

B) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 4168/14.

9668

C) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les
preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 8705/13 a 8712/13, 15328/13 a 15330/13 i 1442/14 a 1447/14.
9668
D) Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per a la pregunta
9669
amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 3866/11.
E) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per a les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 425/13 i 426/13.
9669
F) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Salut per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 814/14 a 817/14 i 3146/14 a 3149/14.
9669

4. INFORMACIONS
A) Concessió de la Medalla d'Honor del Parlament de les Illes Balears de 2014.

9669
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5274/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política econòmica
del Govern de les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4729/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a impost als cotxes de segona mà. (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Economia i Competitivitat, Joaquín García i
Martínez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Antoni J. Diéguez
i Joaquín García.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4719/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a memòria de la Fundació Banc
de Sang i Teixits de les Illes Balears 2013. (BOPIB núm. 149,
de 2 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4731/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a obres del Palau de
Congressos. (BOPIB núm. 149, de 2 de maig 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 14 de maig 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 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4727/14, de
l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a dades de sinistralitat laboral. (BOPIB núm. 149,
de 2 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4723/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convocatòria d'ajudes del
Consorci de la borsa de places. (BOPIB núm. 149, de 2 de maig
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 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

F)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4885/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a sentència del Tribunal Superior de Justícia.
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
J)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4722/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni relatiu a "Balears,
turisme cardioprotegit". (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de
2014).

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

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4721/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a renovació de directors. (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Ordre de Publicació
K)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4718/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni signat amb l'Agència
d'avaluació de les polítiques públiques. (BOPIB núm. 149, de 2
de maig de 2014).

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

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4732/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a utilització de l'Advocacia de la comunitat.
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4720/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incorporació dels Serveis
d'extinció d'incendis i salvament marítim de Menorca a la xarxa
Tetraib del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 149, de 2
de maig de 2014).

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4716/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a iniciatives per atendre les
necessitats de les persones que tenen cura dels dependents.
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
P)

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4724/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'estadística de les Illes
Balears 2014-2017. (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4725/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre atur. (BOPIB núm.
149, de 2 de maig 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 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
Q)
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4728/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a evolució poblacional. (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4726/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a EPA. (BOPIB núm. 149, de 2 de
maig 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 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
R)
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4717/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protecció del patrimoni cultural
de la nostra comunitat autònoma. (BOPIB núm. 149, de 2 de
maig 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 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 4733/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a previsió de creixement
econòmic per a les Illes Balears. (BOPIB núm. 149, de 2 de
maig 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 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS
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Grup Parlamentari MÉS i publicada al BOPIB núm. 144, de 26
de març d'enguany.

1.3.1. ESMENES
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, rebutjà les Esmenes a la totalitat de devolució
RGE núm. 4166/14 i 4572/14, dels Grups Parlamentaris MÉS
i Socialista, respectivament, al Projecte de llei RGE núm.
2640/14, de sistema de finançament definitiu dels consells
insulars. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 443/14, relativa a rebuig a l'avantprojecte de llei de
seguretat ciutadana, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de maig de 2014, rebutjà la Moció RGE núm. 4603/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a temporada turística i
contractació laboral. (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

A)
"El Parlament de les Illes Balears reconeix que la ciutadania
de les Illes Balears té la suficient maduresa democràtica i
política per poder expressar les seves discrepàncies i les seves
reivindicacions socials i polítiques de forma pacífica i
responsable, com ha vengut demostrat en els darrers 35 anys de
democràcia."
A la seu del Parlament, 13 de maig de 2014.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 632/14, relativa a suport i adhesió a l'estratègia
d'emprenedoria i ocupació jove 2013-2016, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

1.5. INFORMACIONS

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

B)

A)
No-presa en consideració de la Proposta RGE núm.
2873/14, de modificació de l'article 165.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de maig de 2014, no es prengué en consideració, per 25 vots
a favor i 33 en contra, la proposta esmentada, presentada pel

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sumar-se a l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació
Jove 2013-2016 realitzada pel Govern d’Espanya i a posar en
marxa mesures que complementin aquesta estratègia nacional."
A la seu del Parlament, 13 de maig de 2014.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
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La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.
D)

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
3264/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a lloguer d'instalAlacions a Son
Espases. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).
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 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
3258/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a lloguer d'instalAlacions a Son
Espases, 2. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).
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 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
386/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a derivacions d'atenció
primària a la Fundació Kovacs. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer
de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
3259/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a lloguer d'instalAlacions a Son
Espases, 3. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).
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 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
3260/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a lloguer d'instalAlacions a Son
Espases, 4. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).
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 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
6801/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a targetes sanitàries. (BOPIB
núm. 105, de 28 de juny de 2013).
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 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

G)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
14945/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reiteració de la pregunta
sobre la targeta sanitària, de setembre de 2012 a maig de 2013.
(BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).

Ordre de Publicació
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 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
760/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a investigació genètica per
factor de risc de càncer de mama. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

H)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
451/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a targeta sanitària i assignació
de metge de família. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).

Ordre de Publicació
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 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
I)

L)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de 2014, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 2003/14 a 2005/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a nova FP bàsica (I a III).
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
467/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació de farmàcies 2013
(III). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
J)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 7 de maig de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
470/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació de farmàcies 2013
(IV). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Ordre de Publicació
M)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de 2014, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 2006/14 i 2007/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a implantació de l'FP dual (I
i II). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Les 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 14 de maig de 2014.
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Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
N)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de 2014, debaté
la Pregunta RGE núm. 2008/14, de l'Hble. Sra. Diputada
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mapa de l'oferta d'FP. (BOPIB núm. 140, de 7 de març
de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de maig de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1725/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del projecte de
llei que acaba amb la justícia universal. (BOPIB núm. 139, de
28 de febrer de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de maig de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9686/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a finançament de les
fundacions i dels partits polítics. (BOPIB núm. 116, de 27 de
setembre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de maig de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 10054/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a subvencions AFA. (BOPIB
núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de
2014, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.
443/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a rebuig a
l'avantprojecte de llei de seguretat ciutadana. (BOPIB núm. 135,
de 31 de gener de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
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C)
Retirada de les Preguntes RGE núm. 6738/13 i 765/14 a
768/14.

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant la Comissió d'Economia, sobre els plans
de dinamització comercial (RGE núm. 83/14).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 8 de maig de 2014, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat,
qui, acompanyat de la cap de gabinet i la directora general de
Comerç i Empresa, informà sobre el tema indicat.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 7 de maig de 2014, la diputada Hble. Sra. Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS retirà les
preguntes esmentades, relatives a cas del Sr. Alpha Pam, a
ingressos per emissió de targeta sanitària 2012 i 2013, a cost de
l'elaboració de la targeta sanitària i a cost de l'elaboració de la
targeta sanitària 2013, publicades als BOPIB núm. 105, de 28
de juny de 2013, i 135, de 31 de gener de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
2.5. INFORMACIÓ
D)
Ordre de Publicació
A)
Debat de l'escrit de la Sindicatura de Comptes RGE núm.
2620/14, relatiu als informes 93 a 96 de 2014, del Compte
General dels consells insulars de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera de l'exercici de 2011.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2014, es debaté
l'escrit esmentat, presentat per la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Rebuig de l'escrit RGE núm. 43/14, de solAlicitud de
compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre la implementació del Decret sobre el
tractament integrat de llengües.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de 2014, fou
rebutjat, per 4 vots a favor i 9 en contra, l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
Ordre de Publicació
B)
Debat de l'escrit de la Sindicatura de Comptes RGE núm.
3295/14, relatiu a la memòria anual i informació sobre la
liquidació del pressupost de la Sindicatura de Comptes,
corresponent a l'exercici de 2013.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2014, es debaté
l'escrit esmentat, presentat per la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig de 2014, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit, per urgència, el
Projecte de Llei RGE núm. 5090/14, pel qual es modifica la
Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes
Balears.
Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
8 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions i
perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental, s'obri un termini de presentació d'esmenes de 8
dies més i que es tramitin davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Conformement amb l’establert a l’article 66.2 del
Reglament de la cambra i a l'article 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, la Mesa acorda de convocar
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sessions extraordinàries, les dates de les quals es fixaran
oportunament, per a l’estudi, la tramitació i l'aprovació, si
pertoca, del projecte de llei esmentat. Consegüentment, acorda
d'habilitar els dies necessaris, per tal que es pugui procedir a
la tramitació de què es tracta.
Finalment, conformement amb l’establert a l’article 67.2
del Reglament de la cambra, acorda de sotmetre a la
consideració de la Junta de Portaveus la possibilitat d'habilitar
els dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació de què es
tracta.

Cinquè. SolAlicitar a la Mesa del Parlament que, tal com
estableix l'article 97.2 del Reglament de la cambra, habiliti els
dies necessaris a fi de possibilitar que es facin les sessions
extraordinàries esmentades en el punt anterior.
Sisè. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
l'empara del que preveu l'article 67.2 del Reglament de la
cambra, que habiliti els dilluns i els dissabtes per a la tramitació
de l'assumpte inclòs a l'ordre del dia esmentat anteriorment."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Un cop oïda la Junta de Portaveus del Parlament de les
Illes Balears, en sessió del mateix dia, la Mesa, que s'hi troba
formalment constituïda, acorda d'habilitar els dilluns i els
dissabtes per a la tramitació del Projecte de què es tracta.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 2 de maig de 2014.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI PEL QUAL ES MODIFICA LA
LLEI 3/2006, DE 30 DE MARÇ, DE GESTIÓ
D’EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS

Antonio Gómez i Pérez, secretari del Consell de Govern
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, a la sessió de dia 2 de maig de
2014, adoptà, entre d'altres, el següent acord:
9. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei pel qual es
modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió
d'emergències de les Illes Balears.
El Consell de Govern, a proposta de la consellera
d'Administracions Públiques, adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei pel qual es modifica la Llei
3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes
Balears.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
el que estableix l'article 112 del Reglament de la cambra, el text
del projecte de llei abans esmentat.
Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que el projecte de llei esmentat es tramiti pel procediment
d'urgència, d'acord amb el que disposa l'article 100 del
Reglament de la cambra, atesa la proximitat de la temporada
estival tenint en compte que s'ha de realitzar adequadament tota
la coordinació dels serveis d'emergències de les Illes Balears.
Quart. SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears, de
conformitat amb el que disposen l'article 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i l'article 66.2 del Reglament
de la cambra, la convocatòria de sessions extraordinàries en
l'ordre del dia de les quals es proposa que s'inclogui, d'acord
amb els criteris d'ordenació que fixin els òrgans de la cambra,
la tramitació -en les fases del procediment que pertoquin- i
l'aprovació, si escau, del projecte de llei esmentat.

L’article 31.11 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
amb la redacció de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, disposa
que correspon a la Comunitat Autònoma la competència de
desenvolupament legislatiu i execució en matèria de protecció
civil i emergències. Es deixa endarrere la consideració anterior,
amb la qual la protecció civil només era una competència
executiva de la comunitat autònoma, la qual cosa suposa un
grau més alt d’assumpció de responsabilitat autonòmica en la
matèria.
Des que es va publicar la Llei 3/2006, de 30 de març, de
gestió d’emergències de les Illes Balears, s’han produït una
sèrie de fets que recomanen modificar-la puntualment i
harmonitzar-la amb la resta del cos normatiu del precepte que
fa referència a la xarxa de telecomunicacions autonòmica.
La coordinació de les emergències i la capacitat d’integració
recíproca dels recursos són uns dels principis bàsics del sistema
públic de protecció civil i gestió d’emergències reconeguts tant
en la legislació bàsica estatal com en l’específica de la nostra
comunitat autònoma. Aquests principis han de regir en totes les
relacions entre les administracions implicades i entre aquestes
administracions i el sector privat.
Dins aquest sistema inspirat en la coordinació i la integració
de mitjans i recursos, el Govern de les Illes Balears ha de
garantir la disponibilitat permanent d’un sistema d’emergències
integrat per tots els serveis d’urgències i emergències, públics
i privats, de la nostra comunitat autònoma, sigui quina sigui
l’administració o l’entitat de pertinença. Així mateix, en els
casos d’activació de plans territorials o especials d’emergències,
també el Govern té l’obligació de garantir el compliment d’una
sèrie de mesures d’emergències, prestacions personals,
mobilització de mitjans i recursos disponibles, així com de
difondre requeriments, ordres i instruccions que necessiten un
sol canal de transmissió.
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L’article 7.7 de la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació
d’emergències de les Illes Balears, fixa la funció de coordinació
de les emergències com a competència del Govern de la
comunitat autònoma, i en concret, d’acord amb l’article 23.2
d’aquesta Llei, mitjançant la conselleria competent en la
matèria, li correspon “assegurar” la coordinació adequada de les
intervencions en les emergències.
La Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de
les Illes Balears, norma objecte de la reforma, també assigna
com a funcions específiques de la conselleria competent en
matèria d’emergències “propiciar l’homogeneïtzació dels
diferents serveis” -article 39.1 c-, “coordinar les actuacions dels
diferents serveis d’emergències” -article 39.1 f- i “exercir la
superior direcció i la coordinació efectiva de les accions i dels
mitjans d’execució dels plans de protecció civil” -article 42.3 j.
Aquest deure de coordinació es veu reflectit principalment
en els punts 4 i 5 de l’article 40 de la Llei 3/2006, de gestió
d’emergències de les Illes Balears, amb la gestió integrada de
les emergències, a través del Sistema d’Emergències de les Illes
Balears (SEIB-112). Aquest precepte obliga a unificar els
sistemes de gestió d’informació de la demanda amb la
plataforma tecnològica i de telecomunicacions autonòmica
gestionada directament per la conselleria competent en matèria
d’emergències.
La disposició transitòria primera de la Llei de gestió
d’emergències establia un termini màxim d’un any perquè tots
i cadascun dels organismes i entitats afectats per la coordinació
efectiva dels serveis d’emergències i urgències s’integrassin en
la plataforma tecnològica i de telecomunicacions del SEIB-112,
la qual cosa no ha passat.
L’avanç en la implantació de xarxes telemàtiques i de
telecomunicacions integrades ha fet possible que, des que es va
publicar la Llei 3/2006 fins avui, l’accessibilitat a aquestes
tecnologies de la informació sigui una realitat operativa i no un
desitjable model per aconseguir.
L’adopció per part de les administracions de la tecnologia
TETRA (Terrestrial Trunked Radio en anglès), que és un
estàndard definit per l’Institut Europeu d’Estàndards de
Telecomunicació (ETSI en anglès), pretén racionalitzar i
simplificar la realitat de les telecomunicacions existent en el
territori de la Unió Europea. Aquest estàndard defineix un
sistema mòbil digital de ràdio amb l’objecte d’unificar diverses
alternatives d’interfícies de ràdio digitals per comunicar-se entre
els serveis d’emergències, sector de la seguretat pública en què
les característiques de seguretat, fiabilitat, interoperabilitat i
costs són un requeriment bàsic de funcionament.
L’article 5 de la Llei de gestió d’emergències estableix una
sèrie de principis del sistema públic de gestió d’emergències i
protecció civil, dins els quals es preveu la garantia de
disponibilitat permanent d’un sistema de gestió d’emergències
a les Illes Balears integrat per tots els serveis d’urgències i
emergències públics i privats de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
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Com a complement d’aquesta integració, el Govern de les
Illes Balears (mitjançant l’empresa pública Multimèdia) ha
treballat en la creació d’una xarxa digital de comunicacions
mòbils “tetra IB” tècnicament més avançada, segura i eficient.
En coherència amb tot el que s’ha exposat, s’afegeix un
apartat 4 a l’article 5 per establir l’obligatorietat de la integració
dels diversos serveis d’emergències de les Illes Balears dins el
sistema de comunicacions únic del Govern de les Illes Balears,
que es farà d’acord amb la forma que s’estableixi
reglamentàriament.
Article únic
S’afegeix un nou apartat a l’article 5, l’apartat 4, amb el
contingut següent:
"4. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, a través de l’òrgan competent, establirà en tot el
territori una xarxa de telecomunicacions pròpia i única per
a l’ús dels serveis d’urgències i emergències en la qual
s’integraran tots els serveis, les entitats i els organismes
públics de la comunitat autònoma amb funcions
relacionades amb aquesta matèria.
La colAlaboració, l’homogeneïtzació o la integració dels
serveis i grups de comunicacions d’urgències i emergències,
sigui quina sigui l’administració de pertinença, es definirà
i formalitzarà mitjançant convenis d’adhesió.
La conselleria competent en matèria d’emergències
identificarà, proposarà i administrarà els grups de
comunicacions que s’utilitzaran en la gestió de les
emergències i establirà els protocols operatius entre les
entitats o els organismes que hi intervenguin en cada cas."
Disposició final única
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 de maig de 2014.
La consellera d’Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.
El president:
José Ramón Bauzá Díaz.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 4929/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a política educativa del Govern de les Illes Balears. (Mesa de
14 de maig de 2014).
RGE núm. 4998/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a llibertat d'expressió. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5085/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria educativa. (Mesa de 14
de maig de 2014).
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
A)
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 educativa.
Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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
quant a la seva política relativa a la llibertat d'expressió.
Palma, a 7 de maig de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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.
5274/13, relativa a política econòmica del Govern de les Illes
Balears, la moció següent.
Política econòmica del Govern de les Illes Balears
La política d'austeritat que ha portat a una forta devaluació
interna, està arruïnant els espanyols i també els ciutadans de les
Illes Balears. Caiguda de salaris i precarietat a l'ocupació són els
signes distintius de l'austeritat. Després de veure l'èxit de les
mesures de l'anterior govern en una situació pitjor, en la fase
més aguda de la crisi: passar de -4,3 a 1%; el govern actual ha
estat sempre amb taxes de creixement negatiu. I en el seu últim
any de legislatura anuncia que potser s'arriba a un creixement
d'amb prou feines mig punt, la meitat de com es va trobar les
Illes Balears.
Això té una explicació, a mesura que l'austeritat i el procés
de devaluació interna redueix els ingressos de la gent i el seu
poder adquisitiu, es produeixen majors pèrdues d'ocupació, la
qual cosa provoca encara més una reducció de la despesa.
És necessari que es faci una política de redistribució de
rendes que permeti que millori la situació dels ciutadans, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Moció

C)

1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en la
importància de preservar les quotes d'autonomia fiscal assolides
i per això rebutja la proposta de la reforma tributària del Govern
d'Espanya la qual impossibilitarà que el Govern de les Illes
Balears pugui aprovar nous imposts propis, tal com ha anat fent
fins ara.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, sobre la
política general del Govern de les Illes Balears en matèria
educativa.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5080/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5274/13, relativa a
política econòmica del Govern de les Illes Balears. (Mesa de
14 de maig de 2014).
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'un canvi substancial en la política tributària que passi per:
- La implantació de l'impost sobre estades turístiques.
- La modificació dels tipus impositius en els trams alts de
l'impost sobre donacions i successions.
- La implantació d'un impost sobre instalAlacions que
incideixen en el medi ambient.
Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
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Ordre de Publicació

RGE núm. 4898/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de Manacor
(I). (Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4886/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia (I). (Mesa de 14 de maig
de 2014).

RGE núm. 4899/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de Manacor
(II). (Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4887/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia (II). (Mesa de 14 de maig
de 2014).

RGE núm. 4900/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de Manacor
(III). (Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4888/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia (III). (Mesa de 14 de
maig de 2014).

RGE núm. 4901/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de Manacor
(IV). (Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4889/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia (IV). (Mesa de 14 de
maig de 2014).

RGE núm. 4902/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Mateu Orfila
(I). (Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4890/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a Son Llàtzer (I). (Mesa
de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4903/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Mateu Orfila
(II). (Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4891/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a Son Llàtzer (II). (Mesa
de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4904/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Mateu Orfila
(III). (Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4892/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a Son Llàtzer (III). (Mesa
de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4905/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Mateu Orfila
(IV). (Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4893/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a Son Llàtzer (IV). (Mesa
de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4906/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Can Misses
(I). (Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4894/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital d'Inca (I).
(Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4907/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Can Misses
(II). (Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4895/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital d'Inca (II).
(Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4908/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Can Misses
(III). (Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4896/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital d'Inca (III).
(Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4909/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Can Misses
(IV). (Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4897/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital d'Inca (IV).
(Mesa de 14 de maig de 2014).
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RGE núm. 4910/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de
Formentera (I). (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 4911/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de
Formentera (II). (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 4912/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de
Formentera (III). (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 4913/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de
Formentera (IV). (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 4920/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contracte
de la Sra. Claudia Expósito. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 4921/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contracte
de la Sra. Claudia Expósito (II). (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 4922/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a guàrdies
al Servei de pediatria de l'Hospital d'Inca. (Mesa de 14 de
maig de 2014).
RGE núm. 4931/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tancament de
l'accés a la caleta d'El Toro, Calvià (1). (Mesa de 14 de maig
de 2014).
RGE núm. 4932/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tancament de
l'accés a la caleta d'El Toro, Calvià (2). (Mesa de 14 de maig
de 2014).
RGE núm. 4933/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a autoregulació
dels party boats, turisme. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 4934/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a autoregulació
dels party boats, medi ambient. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 4937/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a praderies de
posidònia i assegurances contractades per les companyies
petrolíferes associades a projectes de prospeccions. (Mesa de
14 de maig de 2014).
RGE núm. 4938/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts
de mobilitat. (Mesa de 14 de maig de 2014).

RGE núm. 4939/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts
de desplaçament. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5023/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a titulació
d'especialistes en medicina familiar. (Mesa de 14 de maig de
2014).
RGE núm. 5024/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a titulació
d'especialistes en medicina familiar (II). (Mesa de 14 de maig
de 2014).
RGE núm. 5025/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a titulació
d'especialistes en medicina familiar (III). (Mesa de 14 de maig
de 2014).
RGE núm. 5026/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a titulació
d'especialistes en medicina familiar (IV). (Mesa de 14 de maig
de 2014).
RGE núm. 5027/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
especialització de la Dra. Claudia Expósito. (Mesa de 14 de
maig de 2014).
RGE núm. 5028/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicituds
de dependència 2011. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5029/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicituds
de dependència 2012. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5030/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicituds
de dependència 2013. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5031/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicituds
de dependència registrades 2013. (Mesa de 14 de maig de
2014).
RGE núm. 5032/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicituds
de dependència registrades gener 2014. (Mesa de 14 de maig
de 2014).
RGE núm. 5033/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicituds
de dependència registrades febrer 2014. (Mesa de 14 de maig
de 2014).
RGE núm. 5034/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solAlicituds
de dependència registrades març 2014. (Mesa de 14 de maig
de 2014).
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RGE núm. 5035/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
modificacions al catàleg de dependència. (Mesa de 14 de maig
de 2014).
RGE núm. 5036/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a revista
Salut i Força 2011. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5037/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a revista
Salut i Força 2012. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5038/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a revista
Salut i Força 2013. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5039/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dependència abril 2014. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5040/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Fusteret, abril 2014. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5041/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Mussol, abril 2014. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5042/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Pinaret, abril 2014. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5043/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
Medi Obert, abril 2014. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5044/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Fusteret, abril 2014. (Mesa de 14 de maig de
2014).
RGE núm. 5045/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Pinaret, abril 2014. (Mesa de 14 de maig de
2014).
RGE núm. 5046/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al centre Es Mussol, abril 2014. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5047/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa aIVE, abril
2014. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5048/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció
càncer de mama, abril 2014. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5049/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
a intervenció quirúrgica, abril 2014. (Mesa de 14 de maig de
2014).
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RGE núm. 5050/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
a especialitats, abril 2014. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5053/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, abril 2014. (Mesa de 14 de
maig de 2014).
RGE núm. 5054/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, abril 2014. (Mesa de 14 de maig
de 2014).
RGE núm. 5055/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, abril 2014 (II). (Mesa de 14 de
maig de 2014).
RGE núm. 5056/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
anticonceptius orals, abril 2014. (Mesa de 14 de maig de
2014).
RGE núm. 5061/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a citologia
preventiva. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5062/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a defuncions
per càncer de cèrvix. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5063/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a defuncions
per càncer de mama. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5064/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a defuncions
per càncer de pròstata. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5065/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a restitució
econòmica per plus de carrera professional. (Mesa de 14 de
maig de 2014).
RGE núm. 5066/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
abonament de plus de carrera professional. (Mesa de 14 de
maig de 2014).
RGE núm. 5067/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
abonament de plus de carrera professional (II). (Mesa de 14 de
maig de 2014).
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RGE núm. 5069/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a alt nivell
de subnotificació, SIDA. (Mesa de 14 de maig de 2014).

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

RGE núm. 5070/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a atenció
sanitària sense targeta, 2013. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5071/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a atenció i
seguiment sanitaris sense targeta, 2013. (Mesa de 14 de maig
de 2014).
RGE núm. 5073/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital
Son Espases, compatibilitats. (Mesa de 14 de maig de 2014).

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.
Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia (II)
Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per a pròtesi de genoll a l'Hospital Universitari de
Son Espases a data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0
i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 5074/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital
d'Inca, compatibilitats. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5075/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital
de Manacor, compatibilitats. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5076/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital
Son Llàtzer, compatibilitats. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5077/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital
Can Misses, compatibilitats. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5078/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital
Mateu Orfila, compatibilitats. (Mesa de 14 de maig de 2014).

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.
Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia (III)
Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per a pròtesi de maluc a l'Hospital Universitari de
Son Espases a data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0
i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 5098/14, 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 9 de maig.
(Mesa de 14 de maig de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

D)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

A)

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia (IV)

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.

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per patologia de columna vertebral a l'Hospital
Universitari de Son Espases a data de 30 d'abril de 2014,
desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia (I)
Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia a l'Hospital Universitari de Son Espases a data de
30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies
i més de 180 dies?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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.

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.

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a Son Llàtzer (I)

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a Son Llàtzer(IV)

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia a l'Hospital Son Llàtzer a data de 30 d'abril de
2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180
dies?

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per patologia de columna vertebral a l'Hospital
Son Llàtzer a data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i
90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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

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.

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a Son Llàtzer(II)

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital d'Inca
(I)

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per a pròtesi de genoll a l'Hospital Son Llàtzer a
data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i
180 dies i més de 180 dies?

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia a l'Hospital d'Inca a data de 30 d'abril de 2014,
desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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

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.

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a Son Llàtzer(III)

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital d'Inca
(II)

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per a pròtesi de maluc a l'Hospital Son Llàtzer a
data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i
180 dies i més de 180 dies?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per a pròtesi de genoll a l'Hospital d'Inca a data
de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180
dies i més de 180 dies?
Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

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

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.

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital d'Inca
(III)

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de
Manacor (II)

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per a pròtesi de maluc a l'Hospital d'Inca a data
de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180
dies i més de 180 dies?

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per a pròtesi de genoll a l'Hospital de Manacor a
data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i
180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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.

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.

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital d'Inca
(IV)

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de
Manacor (III)

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per patologia de columna vertebral a l'Hospital
d'Inca a data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90
dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per a pròtesi de maluc a l'Hospital de Manacor a
data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i
180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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.

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.

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de
Manacor (I)

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de
Manacor (IV)

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia a l'Hospital de Manacor a data de 30 d'abril de
2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180
dies?

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per patologia de columna vertebral a l'Hospital de
Manacor a data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90
dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

T)

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.

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.

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Mateu
Orfila (I)

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Mateu
Orfila (IV)

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia a l'Hospital Mateu Orfila a data de 30 d'abril de
2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180
dies?

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per patologia de columna vertebral a l'Hospital
Mateu Orfila a data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0
i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

U)

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.

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.

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Mateu
Orfila (II)

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Can
Misses (I)

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per a pròtesi de genoll a l'Hospital Mateu Orfila
a data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91
i 180 dies i més de 180 dies?

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia a l'Hospital Can Misses a data de 30 d'abril de
2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180
dies?

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

V)

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.

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.

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Mateu
Orfila (III)

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Can
Misses (II)

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per a pròtesi de maluc a l'Hospital Mateu Orfila
a data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91
i 180 dies i més de 180 dies?

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per a pròtesi de genoll a l'Hospital Can Misses a
data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i
180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
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.

AA)
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.

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Can
Misses (III)

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de
Formentera (II)

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per a pròtesi de maluc a l'Hospital Can Misses a
data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i
180 dies i més de 180 dies?

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per a pròtesi de genoll a l'Hospital de Formentera
a data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91
i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
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.

AB)
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.

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Can
Misses (IV)

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de
Formentera (III)

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per patologia de columna vertebral a l'Hospital
Can Misses a data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i
90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per a pròtesi de maluc a l'Hospital de Formentera
a data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91
i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
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.

AC)
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.

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de
Formentera (I)

Llistes d'espera quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de
Formentera (IV)

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia a l'Hospital de Formentera a data de 30 d'abril de
2014, desglossades entre 0 i 90 dies, 91 i 180 dies i més de 180
dies?

Quantes persones hi ha en llista d'espera quirúrgica de
traumatologia per patologia de columna vertebral a l'Hospital de
Formentera a data de 30 d'abril de 2014, desglossades entre 0 i
90 dies, 91 i 180 dies i més de 180 dies?

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 5 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

AG)
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.
Tancament de l'accés a la caleta d'El Toro, Calvià (1)

Contracte de la Sra. Claudia Expósito
Quina especialitat té la Sra. Claudia Expósito, contractada
a l'Hospital d'Inca?

En tant que responsable de la gestió de Port Adriano i donat
que l'accés a la caleta d'El Toro (Calvià) des d'aquest port roman
tancat des de fa mesos, quines gestions ha fet Ports de les Illes
Balears per acabar amb aquesta situació?

Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

AH)
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.

Contracte de la Sra. Claudia Expósito (II)

Tancament de l'accés a la caleta d'El Toro, Calvià (2)

Realitza la Sra. Claudia Expósito guàrdies al Servei de
pediatria de l'Hospital d'Inca?

Quines gestions pensa fer Ports de les Illes Balears,
responsable de la gestió de Port Adriano (Calvià), davant la
Demarcació de Costes per garantir l'accés a la caleta d'El Toro
des del port, atès que és l'únic accés disponible i que s'està
vulnerant la servitud d'accés a la costa des del passat mes
d'agost de 2013?

Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Guàrdies al Servei de pediatria de l'Hospital d'Inca
Quins metges varen estar de guàrdia al Servei de pediatria
de l'Hospital d'Inca el mes d'abril de 2014? Se'n solAlicita una
relació nominativa i l'horari.
Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
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.
Autoregulació dels party boats, turisme)
Creu el conseller de Turisme que el codi de bones pràctiques
i l'autoregulació plantejada pel sector dels anomenats party
boats és suficient com per afrontar amb èxit els impactes
negatius d'aquesta activitat sobre la imatge turística i altres
sectors econòmics lligats al turisme?
Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
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.

AM)
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.

Autoregulació dels party boats, medi ambient

Ajuts de desplaçament

Creu el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
que el codi de bones pràctiques i l'autoregulació plantejada pel
sector dels anomenats party boats és suficient com per afrontar
amb èxit els impactes negatius d'aquesta activitat sobre el medi
ambient?

Nombre d'ajuts de desplaçament que es van concedir a
alumnes de les Illes Balears que van cursar estudis universitaris
a espanya durant l'any acadèmic 2012-2013.

Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Titulació d'especialista en medicina familiar

Praderies de posidònia i assegurances de les companyies
petrolíferes associades a projectes de prospeccions
Tenint en compte que el valor econòmic de les praderies de
posidònia de les Illes Balears, en tant que captadores de CO2,
estan valorades segons els paràmetres de la Unió Internacional
per a la Conservació de la Natura (UICN) en 4.000 milions
d'euros: pensa el Govern de les Illes Balears interessar-se sobre
les assegurances de responsabilitat civil contractades per les
companyies Cairn Energy i Seabird, promotores dels tres
projectes de prospeccions petrolíferes que en aquests moments
suposen la més gran amenaça als nostres ecosistemes marins i
a la nostra economia?
Palma, a 6 de maig de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Habilita la titulació d'especialista en medicina familiar per
realitzar guàrdies en altres especialitats? Si la contestació és
afirmativa, especificau en quines especialitats.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Titulació d'especialista en medicina familiar (II)

AL)
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.

Habilita la titulació d'especialista en medicina familiar per
realitzar guàrdies a Pediatria?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ajuts de mobilitat
Nombre d'ajuts de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió
Pirineus Mediterrània que es van concedir per al curs acadèmic
2012-2013.
Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
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Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Titulació d'especialista en medicina familiar (III)
Pot un especialista en medicina familiar atendre recent nats
de risc a l'àrea de part i neonatologia?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
SolAlicituds de dependència 2012
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quantes solAlicituds de dependència es varen registrar l'any
2012? Se'n solAlicita detall per mesos.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Titulació d'especialista en medicina familiar (IV)
Pot un especialista en medicina familiar atendre pacients
pediàtrics ingressats a la planta maternoinfantil? Pot donar l'alta
hospitalària? Pot realitzar informes de diagnòstic?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SolAlicituds de dependència 2013

AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quantes solAlicituds de dependència es varen registrar l'any
2013? Se'n solAlicita detall per mesos.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Especialització de la Dra. Claudia Expósito
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina especialització té la doctora Claudia Expósito que
treballa a l'Hospital d'Inca? Per quin servei està contractada?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

SolAlicituds de dependència registrades 2013

AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quantes solAlicituds de dependència es varen registrar l'any
2013? Se'n solAlicita detall per mesos.

SolAlicituds de dependència 2011
Quantes solAlicituds de dependència es varen registrar l'any
2011? Se'n solAlicita detall per mesos.

Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

SolAlicituds de dependència registrades gener 2014

Modificacions al catàleg de dependència

Quantes solAlicituds de dependència es varen registrar el mes
de gener de 2014?

Quines modificacions s'han produït en el Catàleg de
dependència de l'any 2013 en relació amb el Catàleg de
dependència de l'any 2012?

Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

SolAlicituds de dependència registrades febrer 2014
Revista Salut i Força 2011
Quantes solAlicituds de dependència es varen registrar el mes
de febrer de 2014?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
SolAlicituds de dependència registrades març 2014
Quantes solAlicituds de dependència es varen registrar el mes
de març de 2014?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ha rebut la revista Salut i Força algun pagament del Govern
de les Illes Balears l'any 2011? En cas afirmativa, de quina
quantia?, quina ha estat la conselleria que ha gestionat el
pagament?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Revista Salut i Força 2012
Ha rebut la revista Salut i Força algun pagament del Govern
de les Illes Balears l'any 2012? En cas afirmativa, de quina
quantia?, quina ha estat la conselleria que ha gestionat el
pagament?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Revista Salut i Força 2013
Ha rebut la revista Salut i Força algun pagament del Govern
de les Illes Balears l'any 2013? En cas afirmativa, de quina
quantia?, quina ha estat la conselleria que ha gestionat el
pagament?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
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.
Estada al centre Es Mussol, abril 2014
Quina ha estat l'estada més alta de joves al centre Es Mussol
durant el mes d'abril de 2014?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
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.
Dependència, abril 2014
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'abril de 2014?
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'abril de 2014?
Quants de beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada el mes d'abril de
2014?
De la quantia total de la nòmina del mes d'abril de 2014 de
l'ajuda econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?
Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes d'abril de 2014?
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència el mes d'abril de 2014?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
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.
Estada al centre Es Pinaret, abril 2014
Quina ha estat l'estada més alta de joves al centre Es Pinaret
durant el mes d'abril de 2014?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BI)
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.
Programa Medi Obert, abril 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
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.
Estada al centre Es Fusteret, abril 2014
Quina ha estat l'estada més alta de joves al centre Es
Fusteret durant el mes d'abril de 2014?

Quants de menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos en el programa de Medi Obert el mes d'abril de 2014?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IVE, abril 2014

BJ)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes d'abril de 2014?
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes d'abril de 2014 que hagin de ser abonades per l'Ibsalut?

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.
Ingressos al centre Es Fusteret, abril 2014
Quants de menors han estat ingressats el mes d'abril de 2014
i amb quina mesura judicial al centre Es Fusteret? Detall per
setmana.

Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
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.
Ingressos al centre Es Pinaret, abril 2014
Quants de menors han estat ingressats el mes d'abril de 2014
i amb quina mesura judicial al centre Es Pinaret? Detall per
setmana.

BN)
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.
Detecció de càncer de mama, abril 2014
Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de Detecció precoç del càncer de mama s'han realitzat
el mes d'abril de 2014?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
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.
Ingressos al centre Es Mussol, abril 2014
Quants de menors han estat ingressats el mes d'abril de 2014
i amb quina mesura judicial al centre Es Mussol? Detall per
setmana.

BO)
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.
Espera per a intervenció quirúrgica, abril 2014
Quin és el nombre de pacients que esperen més de 180 dies
una intervenció quirúrgica, a data d'1 d'abril de 2014?
Especificau-ho per hospital.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

BP)
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.
Espera per a especialitats, abril 2014
Quin és el nombre de pacients que esperen més de 180 dies,
a data d'1 d'abril de 2014, per a les especialitats mèdiques de
traumatologia, ginecologia, otorrinolaringologia i urologia?
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Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
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.
Programa d'Atenció dental infantojuvenil, abril 2014
Quina va ser la facturació lligada al programa d'Atenció
dental infantojuvenil del mes d'abril de 2014? Quants d'infants
varen ser beneficiaris d'aquest programa durant el mes d'abril de
2014? Quants de dentistes varen participa d'aquest programa
durant el mes d'abril de 2014?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
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.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
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.
Anticonceptius orals, abril 2014
Quin cost ha suposat per a l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes
d'abril de 2014? Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Citologia preventiva
Quantes dones es varen fer una citologia preventiva? Se
solAlicita detall dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Intervencions quirúrgiques, abril 2014
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
d'abril de 2014 als hospitals públics i a les fundacions? Se
solAlicita que s'especifiqui per hospitals o fundacions.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
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.
Intervencions quirúrgiques, abril 2014 (II)
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
d'abril de 2014 als hospitals privats amb ànim de lucre o sense,
pagades amb doblers públics independentment de la fórmula
administrativa que sustenti el pagament? Se solAlicita que
s'especifiqui el nom de l'hospital o la clínica i el nombre
d'intervencions realitzades.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Defuncions per càncer de cèrvix
Quin és el nombre de defuncions que es varen produir per
càncer de cèrvix? Se solAlicita detall dels anys 2010, 2011, 2012
i 2013.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Defuncions per càncer de mama

Abonament del plus de carrera professional

Quin és el nombre de defuncions que es varen produir per
càncer de mama? Se solAlicita detall dels anys 2010, 2011, 2012
i 2013.

Té la intenció la Conselleria de Salut de tornar a abonar el
plus de carrera professional al colAlectiu de treballadors i
treballadores de la sanitat pública? En cas afirmatiu, quin n'és
el calendari?

Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Defuncions per càncer de pròstata
Abonament del plus de carrera professional (II)
Quin és el nombre de defuncions que es varen produir per
càncer de pròstata? Se solAlicita detall dels anys 2010, 2011,
2012 i 2013.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Restitució econòmica per plus de carrera professional
Té la Conselleria de Salut la voluntat de restituir la quantia
econòmica del plus de carrera professional al colAlectiu de
treballadors i treballadores de la sanitat pública? En cas
afirmatiu, quan es produiria aquesta restitució?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Ha iniciat la Conselleria de Salut converses amb els
representants dels treballadors i treballadores per tornar abona
el plus de carrera professional al colAlectiu de treballadors i
treballadores de la sanitat pública? En cas afirmatiu, amb quins
representants ha iniciat les converses?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Alt nivell de subnotificació, SIDA
Al full 01/2014 de vigilància epidemiològica en relació amb
les dades de la SIDA, s'assenyala l'altíssim nivell de
subnotificació de casos en els darrers anys. Quines són les
causes, segons la conselleria, que succeeixi aquest nivell
"altíssim" de subnotificació?
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Atenció sanitària sense targeta, 2013

Hospital d'Inca, compatibilitats

Quantes persones majors d'edat que no tenen targeta
sanitària i que són residents a la comunitat autònoma s'han atès
durant l'any 2013? Se'n solAlicita detall per àrea de salut.

Quants de metges de l'Hospital d'Inca tenen concedida la
compatibilitat per exercir a un hospital privat? Se'n solAlicita una
relació nominativa.

Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Atenció i seguiment sanitaris sense targeta, 2013

Hospital de Manacor, compatibilitats

Quantes persones majors d'edat que no tenen targeta
sanitària i que són residents a la comunitat autònoma s'han atès
durant l'any 2013 i a quantes se'ls ha fet seguiment sanitari? Se'n
solAliciten detall del motiu que requeria seguiment sanitari i
detall per àrea de salut.

Quants de metges de l'Hospital de Manacor tenen concedida
la compatibilitat per exercir a un hospital privat? Se'n solAlicita
una relació nominativa.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Son Espases, compatibilitats
Quants de metges de l'Hospital de Son Espases tenen
concedida la compatibilitat per exercir a un hospital privat? Se'n
solAlicita una relació nominativa.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

CI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Hospital de Son Llàtzer, compatibilitats
Quants de metges de l'Hospital Son Llàtzer tenen concedida
la compatibilitat per exercir a un hospital privat? Se'n solAlicita
una relació nominativa.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Ordre de Publicació
RGE núm. 5097/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a arxiu d'expedients sancionadors. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 14 de maig de 2014).

Hospital Can Misses, compatibilitats
Quants de metges de l'Hospital Can Misses tenen concedida
la compatibilitat per exercir a un hospital privat? Se'n solAlicita
una relació nominativa.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

RGE núm. 5108/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a targeta blava.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 14 de maig
de 2014).
RGE núm. 5240/14, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a balanç de legislatura. (Mesa de
14 de maig de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 5244/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets i
garanties en salut. (Mesa de 14 de maig de 2014).

CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

RGE núm. 5245/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
diners gastats pel Govern i que no tenia durant l'exercici 2013.
(Mesa de 14 de maig de 2014).

Hospital Mateu Orfila, compatibilitats

RGE núm. 5246/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de
la "targeta blava". (Mesa de 14 de maig de 2014).

Quants de metges de l'Hospital Mateu Orfila tenen
concedida la compatibilitat per exercir a un hospital privat? Se'n
solAlicita una relació nominativa.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

RGE núm. 5247/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beneficis de
la "targeta blava". (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5248/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Servei de
Radioteràpia al nou Hospital d'Eivissa. (Mesa de 14 de maig
de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
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 9
de maig
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 9 de maig de 2014?
Palma, a 12 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

RGE núm. 5249/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acord entre la patronal i els treballadors d'hostaleria. (Mesa
de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5250/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en praderies de posidònia. (Mesa de 14
de maig de 2014).
RGE núm. 5251/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llicències d'autotaxi i vehicles classe C. (Mesa de 14 de maig
de 2014).
RGE núm. 5252/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissió
per a la reforma de les administracions públiques. (Mesa de 14
de maig de 2014).
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Palma, a 12 de maig de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

RGE núm. 5253/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei de comerç. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5254/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prova Thomas Cook Iron Man. (Mesa de 14 de maig de 2014).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

RGE núm. 5255/14, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cartera de serveis de l'Hospital de Formentera. (Mesa de 14 de
maig de 2014).

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.

RGE núm. 5256/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en el marc de l'Euroregió PirineusMediterrani. (Mesa de 14 de maig de 2014).

Targeta blava
Pensa el Govern, davant les queixes dels comerciants,
investigar la comercialització de l'anomenada targeta blava?

RGE núm. 5257/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni amb la UIB per a la formació de docents en el mètode
Aicle. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5258/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvenció per autoconsum amb energia fotovoltaica i eòlica.
(Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5259/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció de diputats en el Parlament de les Illes Balears.
(Mesa de 14 de maig de 2014).

Palma, a 12 de maig 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.
Balanç de legislatura

RGE núm. 5260/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Sa Ràpita.
(Mesa de 14 de maig de 2014).

Quina valoració fa el Govern d'aquesta legislatura en
matèria educativa?
Palma, a 13 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

RGE núm. 5261/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
de la farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá. (Mesa de 14 de maig
de 2014).
Palma, a 14 de maig 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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Arxiu d'expedients sancionadors
Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, donat que
el Jutjat d'instrucció núm. 3 de Palma ha arxivat la denúncia
interposada pel pare d'una alumna de l'IES de Marratxí contra
qui n'era el director, pensa vostè arxivar els expedients
sancionadors iniciats per la seva conselleria contra aquest
docent?

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Drets i garanties en salut
Sr. Conseller de salut, tenen els ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears drets i garanties en salut?
Palma, a 13 de maig de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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.

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.

Diners gastats pel Govern i que no tenia durant l'exercici 2013

Servei de Radioteràpia al nou Hospital d'Eivissa

Pot donar detalls el Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts
sobre els diners que gastà el Govern i no tenia durant l'exercici
2013?

Sr. Conseller de Salut, en quines condicions es prestarà el
servei de Radioteràpia al nou Hospital d'Eivissa?
Palma, a 13 de maig de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

Palma, a 13 de maig de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Retirada de la "targeta blava"
Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, comparteix
l'opinió de les patronals del comerç que recomanen la retirada
de la "targeta blava" del PP?

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.
Acord entre la patronal i els treballadors de l'hostaleria
Sr. President, quina és la seva valoració respecte que encara
no hi hagi un acord entre la patronal i els treballadors
d'hostaleria?
Palma, a 13 de maig de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Palma, a 13 de maig de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Beneficis de la "targeta blava"

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Actuacions en praderies de posidònia
Quines actuacions estan previstes per aquest estiu en relació
amb les praderies de posidònia?

Sr. Conseller de Presidència, creu vostè que ha estat
beneficiós per als comerciants la posada en marxa de la "targeta
blava" del PP?
Palma, a 13 de maig de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 13 de maig de 2014.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Llicències d'autotaxi i vehicles de classe C
Podria explicar el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori el recent acord del Consell balear de
transports en relació amb les llicències d'autotaxi i els vehicles
de classe C de la nostra comunitat autònoma?
Palma, a 13 de maig de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.
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Palma, a 13 de maig de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

L)

Cartera de serveis de l'Hospital de Formentera

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.

Quines millores està implantant el Govern de les Illes
Balears a la cartera de serveis de l'Hospital de Formentera?
Palma, a 13 de maig de 2014.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

Comissió per a la reforma de les administracions públiques
Quines actuacions du a terme el Govern de les Illes Balears
en relació amb les mesures aprovades per la Comissió per a la
reforma de les administracions públiques?

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

Palma, a 13 de maig de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Actuacions en el marc de l'Euroregió Pirineus-Mediterrani
M)
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.

Quines actuacions impulsarà el Govern de les Illes Balears
durant el seu mandat al front de l'Euregió Pirineus-Mediterrani?
Palma, a 13 de maig de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

Llei de comerç
Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears el
consens assolit en el Consell assessor de comerç en el text de
l'avantprojecte de llei de comerç de les Illes Balears?
Palma, a 13 de maig de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Conveni amb la UIB per a la formació de docents en el mètode
Aicle

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Prova Thomas Cook Iron Man
Quina valoració fa el conseller de Turisme i Esports de la
prova Thomas Cook Iron Man que va tenir lloc recentment?

Quina valoració fa la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats de l'acord signat entre la UIB i la conselleria per
formar docents en el mètode Aicle?
Palma, a 13 de maig de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

U)

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

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

Subvenció per autoconsum amb energia fotovoltaica i eòlica

Facturació de la farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá

Quin resultat ha obtingut la convocatòria de subvenció amb
energia fotovoltaica i eòlica destinada a empreses, publicada pel
Govern en data 5 d'abril de 2014 amb un pressupost inicial de
500.000 euros?

Què ha facturat l'oficina de farmàcia de la qual és titular el
Sr. José Ramón Bauzá i Díaz, a l'Ibsalut durant l'any 2013?
Palma, a 13 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 13 de maig de 2014.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

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

Ordre de Publicació

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.
Reducció de diputats al Parlament de les Illes Balears
En quins termes planteja el Govern de les Illes Balears la
seva proposta de reducció del nombre de diputats en el
Parlament de les Illes Balears?
Palma, a 13 de maig de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

RGE núm. 4995/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla de millora dels resultats educatius, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5059/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a abonament de la targeta sanitària, amb tramitació davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 14 de maig de 2014).
RGE núm. 5087/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a condemna del segrest de nines a Nigèria, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 14 de maig de 2014).
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
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.
Sa Ràpita
Pensa el Govern de les Illes Balears retirar l'interès
autonòmic al projecte de Sa Ràpita?

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.
Pla de millora dels resultats educatius

Palma, a 13 de maig de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Exposició de motius
A partir de la promulgació de la LOE i, sobretot, a partir de
2007 gràcies al seu desenvolupament a la nostra comunitat
autònoma i als programes i convenis estatals per a la lluita
contra el fracàs escolar i l’abandonament prematur, els
indicadors a les Illes Balears d’aquestes dues xacres del nostre
sistema educatiu, així com també les avaluacions conegudes
com PISA, han tingut una avaluació continuada de caràcter
favorable que dóna esperances de millora.
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No obstant això, els nostres resultats són encara dels pitjors
de l’Estat espanyol i contrasten fortament amb els d’altres
comunitats autònomes, fonamentalment del nord d’Espanya,
malgrat la normativa bàsica estatal ha estat la mateixa.
És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears ha presentat diverses iniciatives, tant en
plenari com en comissió, tendents a l’elaboració de plans de
lluita contra el fracàs escolar però que aquesta legislatura s’han
vist rebutjades per la majoria parlamentari del Grup Popular.
Però no podem ni volem renunciar a treballar en aquesta
direcció, sobretot perquè a partir de 2012, les retallades
pressupostàries dels programes de reforç escolars, del Pla
Educa3, de les beques, de la disminució de professorat, etc.,
sumades a una normativa repressora que ha estat rebutjada per
tota la comunitat educativa i que ha portat a aquesta comunitat
autònoma a una inestabilitat del sistema educatiu les
conseqüències de la qual poden ocasionar el canvi de tendència
en la millora dels indicadors educatius.
És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar davant la Comissió d’Educació, Cultura i
Esports de les Illes Balears, abans de setembre de 2014, un pla
de millora dels resultats educatius, que abraci totes les etapes
educatives, que faci possible un debat entre totes les forces
polítiques i integrar totes les mesures necessàries que permetin
el sistema educatiu de les Illes Balears millorar els seus
indicadors, sense perdre l’equitat del sistema aconseguit la
passada legislatura.
Palma, a 6 de maig de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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Sí bé en els pressupostos de l’any 2012 no es varen introduir
colAlectius que estiguessin exempts del pagament d’aquesta taxa,
en els pressupostos dels anys 2013 i 2014 es varen introduir
colAlectius que no havien de pagar la taxa o que veien reduïda la
quantia a pagar. Proposta que va ser presentada per l’oposició
l’any 2013 i rebutjada pel grup que dóna suport al Govern.
Actualment són moltes les persones que anualment han de
renovar o fer-se per primera vegada la targeta sanitària. A més
de pagar una taxa que no es pagava, es troben amb la situació
d’haver-ho de fer ràpidament, ja que el Govern sols els dóna
cinc dies des de l’emissió de l’imprès de solAlicitud de la targeta
sanitària. A més, s’ha de tenir en compte que el pagament s’ha
de fer a través d’oficina bancària, que, en moltes ocasions, tenen
horaris estrictes per al pagament de rebuts o taxes
administratives. Evidentment, tot això complica la gestió del
ciutadà.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari MÉS proposa
per al debat parlamentari la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el termini de pagament de la targeta
sanitària, passant de 5 dies a 10 dies hàbils.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Condemna del segrest de nines a Nigèria

B)

El grup terrorista nigerià, liderat per Boko Haram, va
segrestar més de 200 nines i adolescents fa tres setmanes, i
amenaçava de vendre-les com a esclaves, podent acabar moltes
d'elles com a víctimes de l'explotació sexual.

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 Salut.
Abonament de la targeta sanitària
En els pressupostos de l’any 2012 es va incorporar, per
primera vegada a la comunitat autònoma, l’abonament d’una
taxa de 10 euros per lliurar la targeta sanitària. Aquesta taxa
s’ha mantingut durant els pressupostos de l’any 2013 i 2014.
Són diverses les iniciatives parlamentàries que ha presentat
l’oposició per abolir aquesta taxa. Totes han estat rebutjades.

La comunitat internacional ha expressat ja el seu rebuig amb
dures crítiques a la passivitat de les autoritats nigerianes, una
campanya que s’ha intensificat després del segrest la nit del 14
d'abril de 223 estudiants d'un institut de Chaiboka.
Diferents governs ja han actuat anunciant la tramesa de
suports per al govern de Nigèria en la lluita contra aquest grup
terrorista.
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Les Illes Balears i, en nom seu, el Parlament, han de
condemnar aquesta acció terrorista que vulnera els drets humans
d'aquestes nines, una acció terrorista que s'oposa radicalment
també al dret a l'educació de les dones.

A l'any 2001 hi havia 797 persones en llista d'espera.
Palma, 17 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Consideram intolerable que el ple segle XXI existeixin
encara grups que per la força atempten d'aquesta manera contra
la llibertat de les dones.

Ordre de Publicació
C)

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no llei
1. El Parlament de les Illes Balears condemna el segrest de
més de 200 nines a Nigèria per part del grup terrorista liderat
per Boko Haram.

A la Pregunta RGE núm. 3381/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a llista
d'espera als geriàtrics de Menorca. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).
Quina llista d'espera hi ha als centres geriàtrics de
Menorca?
A l'any 2011 hi havia 142 persones en llista d'espera.

2. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
solidaritat amb les víctimes del segrest i les seves famílies, per
la dramàtica situació que estan patint.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya i les institucions de la UE que posin els mitjans
necessaris i ofereixin tot el suport al govern de Nigèria per posar
fi a aquest terrible segrest.
Palma, a 8 de maig de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 3383/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a centres de
dia. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).
S'han cobert les places de centres de dia conveniades amb
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a Menorca?
No. A l'any 2011 hi havia 93 places de centre de dia
conveniades i es varen ocupar 74 places.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Palma, 17 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 3263/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convenis
ALTER. (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de 2011).

Ordre de Publicació
E)

Què pensa fer la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social amb els convenis denominats ALTER?
Des que el programa ALTER es va iniciar l'any 2005, els
convenis s'han renovat anualment fins a data d'avui, essent
actualment 28 els municipis que signes els convenis esmentats.
Palma, 21 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 3379/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a llista
d'espera als geriàtrics de Mallorca. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).
Quina llista d'espera hi ha als centres geriàtrics de
Mallorca?

A la Pregunta RGE núm. 3388/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
geriàtriques residencials. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).
S'han cobert les places geriàtriques residencials
conveniades amb la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social a Menorca?
Si. A l'any 2011 hi havia 231 places residencials
conveniades i es varen ocupar totes les places.
Palma, 17 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 885/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a
envelliment de la població de les Illes Balears. (BOPIB núm.
34, de 24 de febrer de 2012).
Quina és la planificació i les accions que ha previst la
conselleria per afrontar l'envelliment de la població de les Illes
Balears?
Les accions previstes són les encaminades al correcte
funcionament de l'aplicació de la Llei de la dependència amb la
finalitat d'aconseguir la seva viabilitat.
S'ha destinat més pressupost que mai a dependència, la qual
cosa ha fet que entre 2012 i 2013 la llista d'espera de persones
pendent de rebre prestació hagi disminuït en un 39% i així
continuï la tendència, es creen per primera vegada serveis
alternatius a les places de centres residencials i d'estades. D'altra
banda, per primera vegada també es posaran en marxa
programes de prevenció de dependència, tal com marca la llei.
I tot això, dins un context pressupostari advers i una situació
financera molt difícil des de principi de legislatura que el Partit
Socialista coneix molt bé.
Palma, 24 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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a l'atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes de
violència de gènere derivades per centres d'informació de la
dona, per a l'any 2012. (Signat el 15/11/2012).
5. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular d'Eivissa per a la gestió i la funcionalitat
operativa de l'Oficina d'Informació, Assessorament i Tractament
Psicosocial de la Dona i de les llars d'acollida, per a l'any 2012.
(Signat el 19/12/2012).
6. Conveni de colAlaboració entre la Universitat de les Illes
Balears i l'Institut Balear de la Dona per a la realització de
pràctiques en l'empresa UTE, S.A.S. 24, adjudicatària del
contracte de serveis d'atenció social, acompanyament i atenció
24 hores a les víctimes de violència de gènere a les Illes Balears,
per a estudiants d'estudis oficials del postgrau màster
universitari en polítiques d'igualtat i prevenció de la violència
de gènere del Departament de Psicologia de la UIB. (Signat el
12/11/2012).
7. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular de Formentera per a l'atenció a les dones
víctimes de violència masclista, formació en igualtat i prevenció
de violència de gènere, per a l'any 2013. (Signat el 28/06/2013).
8. Acord de colAlaboració interadministrativa entre l'Institut
Balear de l'Habitatge i l'Institut Balear de la Dona per habilitar
habitatges en règim del lloguer per a dones que han estat
acollides en centres d'acolliment per a víctimes de violència de
gènere. (Signat el 19/09/2013).

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 5224/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per l'Institut Balear de la Dona. (BOPIB núm. 52, de 22
de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per l'Institut Balear de la Dona.
L'Institut Balear de la Dona ha subscrit des de l'inici de la
legislatura i fins a data d'avui els següents convenis de
colAlaboració:
1. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular de Formentera per a l'atenció a les dones
víctimes de violència masclista, formació en igualtat i prevenció
de violència de gènere, per a l'any 2012. (Signat el 04/10/2012).
2. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular de Menorca per a la gestió i la funcionalitat
del Centre d'Informació de la Dona i d'una casa d'acollida per a
dones víctimes de violència de gènere, per a l'any 2012. (Signat
el 19/10/2012).
3. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular de Menorca per al manteniment del servei
per a l'atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes de
violència de gènere derivades dels distints casals d'acollida, per
a l'any 2012. (Signat el 12/11/2012).
4. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular d'Eivissa per al manteniment del servei per

9. Conveni instrumental que es formalitza per tal de
concretar els compromisos que l'Institut Balear de la Dona i la
Universitat de les Illes Balears adquireixen en el marc de la
subvenció nominativa atorgada per l'Institut Balear de la Dona
a la Universitat de les Illes Balears per al manteniment de la
Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere. (Signat el
14/10/2013).
10. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la
Dona i el Consell Insular de Menorca per a la gestió i la
funcionalitat del Centre d'Informació de la Dona i d'una casa
d'acollida per a dones víctimes de violència de gènere, per a
l'any 2013 -assistència social integral a víctimes de violència de
gènere a l'illa de Menorca: allotjament i atenció psicosocial(signat el 20/11/2013).
11. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la
Dona i el Consell Insular d'Eivissa per a la gestió i la
funcionalitat operativa de l'oficina d'informació, assessorament
i tractament psicosocial de la dona i de les llars d'acollida, per
a l'any 2013 -assistència social integral a víctimes de violència
de gènere a l'illa d'Eivissa: allotjament i atenció psicosocial(signat el 18/12/2013).
12. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la
Dona i el Consell Insular d'Eivissa per al manteniment del
servei per a l'atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes
de violència de gènere derivades pels centres d'informació de la
dona i per les cases d'acollida, per a l'any 2013. (Signat el
18/12/2013).
13. Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la
Dona i el Consell Insular de Menorca per al manteniment del
servei per a l'atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes
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de violència de gènere derivades pels centres d'informació de la
dona i per les cases d'acollida, per a l'any 2013. (Signat el
18/12/2013).
14. Conveni de colAlaboració entre Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM) i l'Institut Balear de la Dona per la difusió de
polítiques d'igualtat entre dones i homes. (Signat el 09/01/2014).
Palma, 9 d'abril de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 5352/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions
que s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari de 2011 per la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social, amb indicació dels imports que es destinen,
l'objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles
beneficiaris.
Les línies d'ajuda o subvencions convocades per la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social són les que es
detallen tot seguit (s'exclouen les pertanyents a la Conselleria de
Salut).
- BOIB 90/2011 (18/06/2011).
* Descripció: convocatòria de subvencions destinades a
fomentar la participació social, mitjançant el finançament de les
despeses ordinàries de funcionament de les federacions,
confederacions i unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit
suprainsular que duguin a terme actuacions o activitats en
matèria de serveis socials.
* Partida pressupostària: 24701/313I01/48000/00.
* Import: 346.500,00 euros.
* Objecte: l'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar la
participació social, mitjançant el finançament de les despeses
ordinàries de les federacions, confederacions i unions d'entitats
sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duguin a terme
actuacions o activitats en matèria de serveis socials.
* Destinataris: les federacions, confederacions i unions
d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duguin
a terme actuacions o activitats en matèria de serveis socials.
- BOIB 76/2011 (24/05/2011).
* Descripció: convocatòria de subvencions per a entitats
sense ànim de lucre que desenvolupen projectes adreçats al
suport i l'atenció a dones joves embarassades i a mares i pares
joves que tenen dificultats socials o personals, per a l'any 2011.
* Partida pressupostària: 24501/313G01/48000/00.
* Import: 20.000,00 euros.
* Objecte: l'objecte d'aquesta convocatòria són les
subvencions per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen
projectes adreçats al suport i l'atenció a dones joves i
embarassades i a mares i pares joves, menors de 30 anys, que
tenen dificultats socials o personals, per a l'any 2011.
* Destinataris: les persones jurídiques sense ànim de lucre
vàlidament constituïdes que tenen la seu principal a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que consten inscrites en el

registre corresponent i que fa dos anys, com a mínim, que
desenvolupen les activitats que són objecte de la subvenció.
- BOIB 75/2011 (21/05/2011).
* Descripció: convocatòria d'ajuts per adquirir productes de
primera necessitat per a l'any 2011- Tarjeta Bàsica.
* Partida pressupostària: 24401/314A01/48000/00.
* Import: 1.840.000,00 euros.
* Objecte: l'objecte d'aquesta convocatòria és establir les
bases i el procediment de concessió dels ajuts per adquirir
productes de primera necessitat destinats a persones residents a
les Illes Balears.
* Destinataris: les persones de més de 65 anys i les persones
amb un grau de discapacitat igual o superior a un 65%
reconegut per un centre oficial competent, residents a les Illes
Balears, que solAlicitin els ajuts i que compleixin els requisits
que s'especifiquen a la convocatòria.
- BOIB 190/2010 (30/12/2010).
* Descripció: convocatòria dels ajuts econòmics individuals
destinats a sufragar les despeses i l'assistència de gent gran en
règim d'acolliment en un domicili particular per a l'any 2011.
* Partida pressupostària: 24401/314A01/48000/00.
* Import: 66.000,00 euros.
* Objecte: l'objecte d'aquesta convocatòria és mantenir el
programa d'acolliment familiar destinat a persones grans
residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears i establir
els ajuts econòmics individuals per sufragar les despeses i
l'assistència d'aquestes persones ateses en règim d'acolliment en
un domicili particular, corresponents a l'exercici de l'any 2011.
* Destinataris: la persona beneficiària d'aquestes prestacions
és la persona cuidadora principal de la unitat familiar, resident
a les Illes Balears, que tengui acollida una persona gran al
domicili particular, sempre que es compleixin els requisits que
s'estableixen a continuació.
- BOIB 53/2011 (09/04/2011).
* Descripció: Decret 26/2011, d'1 d'abril, pel qual es regula
la prestació per a persones que han estat sotmeses a tutela
administrativa.
* Partida pressupostària: 24501/313G01/48000/00.
* Import: 76.188,10 euros.
* Objecte: prestació econòmica per a persones extutelades
per l'administració competent en matèria de protecció de
menors, amb la finalitat de contribuir, amb una ajuda temporal
i transitòria i fins que compleixin 21 anys, que un cop acabada
la institució de la tutela puguin viure d'una manera autònoma i
es puguin integrar gradualment en la vida laboral i social,
sempre que acreditin que no disposen de recursos econòmics i
visquin autònomament.
* Destinataris: poden ser persones beneficiàries de la
prestació regulada en aquest decret aquelles que hagin estat
sotmeses a tutela de l'òrgan competent en matèria de protecció
de menors, que compleixin els requisits que estableix l'article 5,
que segueixin actuacions d'inserció social i laboral, i que
tenguin el vistiplau de la Direcció General de Menors i Família
de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració.
Palma, 10 d'abril de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Palma, 21 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

I)
A la Pregunta RGE núm. 7771/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a ràtios de
treballadors de cada centre residencial. (BOPIB núm. 68, de
19 d'octubre de 2012).

Ordre de Publicació
J)

Quines són les ràtios del personal treballador de cada
centre residencial públic i concertat de les Illes Balears durant
el passat any 2011 i durant l'any 2012, des del gener fins a la
data actual?
Les ràtios de personal treballador de cada centre residencial
gestionat directament o en règim de concert per la Fundació
d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes Balears durant els anys 2011
i 2012 varen ser les següents:
Residència Oms-Sant Miquel:
Categoria
Director/a
Recepció
Governanta
Neteja, bugaderia i menjador
Manteniment

31/12/11
31/12/12
1
1
4,28
4,52
1
1
15,83
13,42
2
1 (més empresa
externa)
Auxiliar Sociosanitari/ària 38,08
36,51
Supervisor/a d'auxiliars
1
1
Coordinador/a infermeria
1
0
Infermers
6,43
6,12
Farmacèutic/a
0,60
0,60
Fisioterapeuta
2
2
Metge/essa
1
1
Terapeuta ocupacional
1
1
Animador/a sociocultural
1
1
Psicòleg/òloga
1
1
Treballador/a social
1
1
Cuina
2 (empresa externa) 2 (empresa
externa)
Total
80,22
74,17

Residència Son Güells:
Categoria
31/12/11
31/12/12
Director/a
1
1
Adjunt a direcció
1
0
Recepció
3
2
Governanta
1
1
Neteja, bugaderia
4,6
5,4
Manteniment
1
1
Auxiliar Sociosanitari/ària 14,85
15,12
Infermers
3
3
Coordinador/a infermeria
1
0
Farmacèutic/a
0,40
0,40
Fisioterapeuta
2
2
Metge/essa
0,50
0,50
Terapeuta ocupacional
1
0
Logopeda
1
1
Animador/a sociocultural
1
1
Psicòleg/òloga
1
1
Treballador/a social
1
1
Cuina
1 (empresa externa) 1 (empresa
externa)
Total
39,35
35,42

A la Pregunta RGE núm. 6738/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cas del Sr.
Alpha Pam. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).
En el cas del Sr. Alpha Pam, que se sospitava que podia
tractar-se del cas primari d'un brot de tuberculosi, es
considera suficient telefonar-lo tres vegades al mòbil? No
s'haurien d'haver desplaçat els tècnics al seu domicili per
localitzar-lo?
El Servei d'Epidemiologia no va comptar amb cap
identificació nominal correcta de la persona fins que va rebre la
comunicació de la defunció.
En cap moment, el Servei d'Epidemiologia no va disposar de
cap informació que fes referència al domicili ni al teñéfon de
contacte, per la qual cosa no es va poder comunicar
telefònicament amb ell ni acudir a cap domicili ja que no es
disposava d'aquesta informació.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 6752/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE maig
2013. (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública i quantes s'han realitzat a les
clíniques autoritzades per realitzar-les i que hagin de ser
abonades per l'Ibsalut durant el mes de maig de 2013?
Durant el mes de maig de 2013 s'han realitzat 150
interrupcions voluntàries de l'embaràs a la sanitat pública.
Durant el mes de maig de 2013 s'han realitzat 22
interrupcions voluntàries de l'embaràs a les clíniques
autoritzades: Centro Médico Aragón, 10; EMECE, 12.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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L)

N)

A la Pregunta RGE núm. 6753/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
precoç del càncer de mama, maig 2013. (BOPIB núm. 105, de
28 de juny de 2013).

A les Preguntes RGE núm. 9107/13 a 9109/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
expedients de regulació d'ocupació autoritzats als primers sis
mesos del 2011, del 2012 i del 2013. (BOPIB núm. 113, de 6 de
setembre de 2013).

Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al programa de Detecció precoç del càncer de mana s'han
registrat el mes de maig de 2013?
El nombre és de 2.241.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació

Quants són els expedients de regulació d'ocupació
autoritzats als primers sis mesos del 2011, del 2012 i del 2013
per illes i per mesos, especificant nombre d'expedients, nombre
total de treballadors afectats, nombre de treballadors afectats
per extinció, per suspensió i per reducció de jornada?
Aquesta informació és a la vostra disposició a la pàgina web
de la Conselleria d'Economia i Competitivitat (www.caib.es) >
Direcció de Treball i Salut Laboral, concretament a l'apartat
d'accessos directes Estadístiques de Relacions Laborals.

M)
Palma, 19 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

A la Pregunta RGE núm. 7773/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Conselleria de Família i Serveis Socials.
(BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
Quantes persones amb contractació laboral han acomiadat
o finalitzat la relació laboral, a cada una de les entitats
vinculades a Conselleria de Família i Serveis Socials, des que
va començar la legislatura fins a 30 de juny de 2013?
Des del començament de la legislatura fins al 30 de juny de
2013, a la Fundació S'Estel dependent de la Conselleria de
Família i Serveis Socials, s'han acomiadat o han finalitzat la
relació laboral 58 persones. D'aquestes, 6 persones varen
finalitzar la relació contractual per baixa voluntària, (contractat
personal interí fins convocatòria pública), 1 persona va finalitzar
la relació laboral per baixa de jubilació (contractat personal
interí fins convocatòria pública), 27 persones varen finalitzar la
relació contractual per tenir un contracte eventual (contractat
personal eventual per substitució), 24 persones varen finalitzar
la relació contractual per tenir un contracte d'interinitat per
substitució (reincorporació personal substituïda).
Des del començament de la legislatura fins al 30 de juny de
2013, al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de
les Illes Balears, dependents de la Conselleria de Família i
Serveis Socials una persona s'ha acomiadat o ha finalitzat la
relació laboral.
Des del començament de la legislatura fins al 30 de juny de
2013, a la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears,
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials, s'han
acomiadat o han finalitzat la relació laboral (incloses baixes
voluntàries i jubilacions) 96 persones. D'aquestes 96 persones,
60 varen finalitzar la relació contractual per tenir un contracte
eventual o un contracte d'interinitat per substitució
d'incapacitats, excedències, baixes per maternitat, etc. i 8 per no
superar el període de prova. De les 16 baixes voluntàries se'n
varen cobrir 10 amb noves contractacions. A més, varen
finalitzar la seva relació laboral per manca de titulació 6
persones, els llocs de treball de les quals es varen tornar a
cobrir.
Palma, 10 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 9441/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a
acomiadaments laborals. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre
de 2013).
Relació d'acomiadaments laborals, motius d'aquests
acomiadaments i indemnització pagada a les persones
acomiadades per l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental (ABAQUA) des d'1 de setembre de 2011 a 1 de
setembre de 2013.
Relació de places amortitzades: 10.
Les amortitzacions de les places es realitzà d'acord amb la
reestructuració de personal aprovada pel Consell
d'Administració.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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P)
A la Pregunta RGE núm. 13012/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a l'agenda del
president. (BOPIB núm. 124, de 15 de novembre de 2013).
Com justifica el Govern que el president prioritzàs el
dilluns 4 de novembre una festa privada enlloc de compaginar
l'agenda de la Conselleria de Turisme a la World Travell
Market i així poder ser present a la sessió plenària d'aquest
Parlament del dimarts 5 de novembre?
El dia 5 de novembre de 2013, el president del Govern de les
Illes Balears presentà, en el marc de la World Travel Market de
Londres, el projecte "Tourism Intelligence Escaparate (TIE)",
per posar a l'abast dels darrers dispositius tecnològics tota
l'oferta turística de les Balears, atorgant un protagonisme
exclusiu a les pantalles digitals, tablets, codis QR o TAG;
projecte que ha estat una proposta pionera en l'àmbit mundial,
que ha situat les Balears com a capdavanters en la indústria
turística a Espanya i al món.
Palma, 25 de març de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
Q)
A les Preguntes RGE núm. 15590/13 a 15592/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás,
relativa a qualitat de l'aire a Inca (1-3). (BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).
Què pensa fer el Govern davant els reiterats incompliments
de l'Ajuntament d'Inca a l'hora d'elaborar un Pla municipal de
Qualitat de l'Aire donats els alts nivells de gasos contaminants
mesurats en diferents ocasions al municipi des de 2011?
Amb els informes i les conclusions de 2013, se solAlicita a
l'Ajuntament el passat octubre l'estat de situació d'aquestes
mesures. L'àrea de medi ambient de l'Ajuntament d'Inca,
informa recentment sobre la Ronda Nord i les iniciatives dutes
a terme per l'Ajuntament, en el sentit següent:
"En relació amb la Ronda Nord, el projecte està aprovat i en
fase de tramitació, però encara no hi ha períodes previstos
d'execució.
Quant a les iniciatives dutes a terme per l'Ajuntament per
millorar la qualitat de l'aire d'Inca, hem elaborat una bateria de
mesures (promoció i senyalització adequada d'aparcaments
dissuasius, rutes escolars segures...), en colAlaboració amb la
policia local. Aquestes mesures pretenem que es puguin debatre
en una reunió oberta a la ciutadania i formin part del futur Pla
de millora de la qualitat de l'aire del municipi.
Entre les mesures que proposam, hi ha la creació d'una xarxa
de camins escolars segurs i ja hem començat a fer-hi feina
mitjançant la realització d'una prova pilot a una de les escoles
del municipi, en coordinació amb la policia local, l'AMIPA i la
Direcció del centre escolar. Actualment, ens trobam a la fase de
diagnosi per posar en marxa aquesta prova pilot i en els propers
mesos tenim la intenció d'iniciar la segona fase (execució del
projecte)".
Per tant, la Direcció General del Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic continuarà colAlaborant amb
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l'Ajuntament d'Inca per tal que les mesures previstes siguin
implementades.
És conscient la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que la CAIB és responsable davant l'Estat i la Unió
Europea si l'Ajuntament d'Inca no elabora el Pla de Millora de
la Qualitat de l'Aire del municipi?
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori és
conscient que, de confirmar-se la superació del valor límit anual
per al NO2, és l'administració competent per establir plans de
millora de la qualitat de l'aire al territori balear. Si bé és evident
que qualsevol pla de millora s'ha de realitzar amb total
coordinació amb l'Ajuntament corresponent, doncs és aquest,
per proximitat al ciutadà i per tenir competències de mobilitat
urbana, el que pot dur a terme millores de relleu. El Govern
Balear és l'autoritat competent en aquest sentit i és el
responsable davant l'Estat Espanyol. Davant la Unió Europea és
el propi Estat Espanyol el que ha de presentar els plans de
millora i vetllar pel compliment de les directives.
Ha posat la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori a data d'avui els seus mitjans tècnics i humans a
disposició de l'Ajuntament d'Inca perquè aquest municipi
elabori el seu corresponent Pla de Millora de la Qualitat de
l'Aire? En cas afirmatiu, quines gestions ha fet al respecte?
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha
posat tots els mitjans tècnics i humans possibles a disposició de
l'Ajuntament d'Inca. Quant a mitjans tècnics s'han realitzat
campanyes de mesura de la qualitat de l'aire durant els anys
2011, 2012 i 2013. Quant a mitjans humans, aquests són molt
escassos, sobretot arran de la reducció de personal esdevinguda
durant els períodes d'estudi des del 2011 i, per tant, la
colAlaboració que s'ha pogut aportar a l'Ajuntament ha estat
limitada.
Palma, 7 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
R)
A les Preguntes RGE núm. 376/14 a 378/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relatives
a dóna llum al teu rebut, a Cicle "100 idees per estalviar
energia" i a "Llum i gas: claus per triar companya". (BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Quin és el nombre d'actes realitzats, municipis/entitats que
ho han solAlicitat i el nombre d'assistents del programa "Dóna
llum al teu rebut" durant l'any 2013? Quin és el nombre d'actes
realitzats, municipis/entitats que ho han solAlicitat i assistents
del Cicle "100 idees per estalviar energia" durant l'any 2013?
Quantes taules rodones "Llum i Gas: claus per triar
companya" s'han celebrat, quin municipi o entitat ho ha
solAlicitat i quin ha estat el nombre d'assistents durant l'any
2013?
Durant l'any 2013, s'han realitzat jornades informatives en
el format "100 idees per estalviar energia", en al qual s'han
incorporat continguts del programa "Dóna llum al teu rebut".
Aquestes jornades, s'imparteixen sempre que un ajuntament
o entitat ho solAliciti, i així l'any 2013 els tècnics de la Direcció
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General de Salut Pública i Consum han organitzat als municipis
de Campos, Lloseta, Inca, Manacor, Palma, Santa Margalida i
Sóller xerrades colAloqui. A cadascuna d'elles hi ha participat
una mitjana de 20 assistents.
Per altra banda, els tècnics del departament de Consum han
incorporat durant l'any 2013 a la tasca de divulgació i
informació als consumidors un mòdul informatiu referit a la
"Telefonia: problemes i solucions".
Pel que fa la projecte "Llum i gas: Claus per triar
companya", en aquest any 2013 no s'ha impartit cap jornada
atesos els possibles canvis normatius.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
S)
A les Preguntes RGE núm. 479/14 a 482/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a nova
targeta sanitària individual (II a V). (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).
A causa de l'extensió i les característiques, les respostes
queden dipositades al Registre General de la cambra i es pot
consultar a la web GTP.

i de tresoreria duites a terme durant l'exercici, i s'ha de formar
amb els documents següents:
a) Compte de l'Administració de la comunitat autònoma.
b) Comptes anuals del Servei de Salut de les Illes Balears i, si
n'és el cas, comptes anuals de cadascuna de les entitats
autònomes amb pressupost propi en els pressuposts generals de
la comunitat autònoma.
c) Comptes anuals de les fundacions del sector públic
autonòmic.
d) Comptes anuals de les fundacions del sector públic
autonòmic.
2. Així mateix, s'ha d'incorporar al compte general de la
comunitat autònoma qualsevol altre estat que es determini per
via reglamentària, com també els que reflecteixen el moviment
i la situació dels avals concedits per la comunitat.
3. El compte general s'ha de presentar al Parlament, a la
Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, abans del dia
31 d'agost de l'any següent al qual es refereixi.
4. Els consorcis sotmesos a l'ordenament autonòmic han de
posar a disposició de la Sindicatura de Comptes els seus
comptes anuals dins els trenta dies següents a la data en què
s'aprovin.
Atès l'esmentat article 92 del Text refòs de la Llei de
finances de la CAIB, encara no podem proporcionar informació
pressupostària per al 2013, doncs aquesta està en procediment
d'elaboració dins els terminis establerts en el punt 3.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 531/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei
d'autonomia personal i atenció a la dependència (IV). (BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Quin és el nombre de persones valorades i amb dret a un
recurs de la dependència que han mort durant els anys 2012 i
2013 sense haver pogut gaudir del recurs assistencial o
prestació econòmica reconegut en la valoració?
A la valoració no es reconeix cap recurs assistencial o
prestació econòmica.
Palma, 24 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 761/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Call
Center, programa càncer de mama 2013. (BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).
A quantes dones s'han telefonat a través del "call center"
durant l'any 2013 per recordar-li que s'havia de fer una
mamografia lligada al programa de càncer de mama? Se
solAliciten registres citables, dones localitzades.
Les citacions per fer-se mamografia en el PDPCMB es fa
per carta o bé s'atenen les solAlicituds realitzades per telèfon o
via telemàtica. El resultat de la monitorització de la citació
mitjançant call center realitzada el darrer trimestre de 2012
descartà aquesta via.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 757/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a desviació
pressupostària IB-Salut 2013. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).
En quins conceptes i serveis es produeix la desviació
pressupostària per al 2013 de l'Ibsalut. Se solAlicita detall per
àrea de salut quantia.
L'article 29 del Text refòs de la Llei de finances de la CAIB
determina:
Article 92. Compte General
1. El compte general de la comunitat autònoma ha de
comprendre totes les operacions pressupostàries, patrimonials

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 762/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cartes,
programa càncer de mama 2013. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).
A quantes dones s'han enviat carta durant l'any 2013 per
recordar-li que s'havia de fer una mamografia lligada al
programa de càncer de mama? Se solAliciten registres citables,
dones localitzades.
L'aplicació informàtica no distingeix les cites creades per ser
trameses per carta de les que es generen com a conseqüència de
cridades telefòniques o telemàtiques. A l'any 2013 s'han citat
35.822 dones, de les quals 24.021 han assistit a realitzar-se la
mamografia.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 769/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mestre
industrial de Son Espases. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).
El mestre industrial de l'Hospital de Son Espases, que
segons resposta a la pregunta 14883 té títol de mestre
industrial, branca electricitat, té altre titulació que homologui
a la titulació d'enginyer tècnic tal com s'exigeix des de l'any
1987?
A l'expedient personal del mestre industrial de l'Hospital de
Son Espases, relacionat a la pregunta 14883, només consta el
títol de mestre industrial, branca electricitat, que no és
equiparable al títol d'enginyer industrial.
En conseqüència, el mestre industrial objecte de la pregunta
no té cap títol que sigui homologable al títol d'enginyer tècnic.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 763/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cartes,
programa càncer de mama 2012. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).
A quantes dones s'han enviat carta durant l'any 2012 per
recordar-li que s'havia de fer una mamografia lligada al
programa de càncer de mama? Se solAliciten registres citables,
dones localitzades.
L'aplicació informàtica no distingeix les cites creades per ser
trameses per carta de les que es generen com a conseqüència de
cridades telefòniques o telemàtiques. A l'any 2012 s'han citat
25.443 dones, de les quals 19.446 han assistit a realitzar-se la
mamografia.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 764/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
comparativa de mamografies 2011-2013. (BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).
Quantes dones que s'havien de fer una mamografia durant
l'any 2011 lligada al programa de càncer de mama s'han fet
una mamografia l'any 2013?
14.735 dones que s'han realitzat la mamografia en 2013,
havien participat en la volta anterior (mamografia en els 24-30
mesos anteriors).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 770/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mestre
industrial de Son Espases II. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener
de 2014).
El mestre industrial de l'Hospital de Son Espases a quin
grup professional pertany, A, B o C? I quin complementari de
destinació té?
El mestre industrial de l'Hospital de Son Espases pertany al
subgrup professional A2, antic grup B. El seu complement de
destinació és nivell 21.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 771/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mestres
industrials d'hospitals. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).
Quina titulació acadèmica tenen els mestres industrials dels
següents hospitals Son Llàtzer, d'Inca, de Manacor, Mateu
Orfila i Can Misses?
Als hospitals de Son Llàtzer, d'Inca i de Manacor no hi ha
plantilla autoritzada de mestre industrial, ja que és una categoria
a extingir.
A l'Hospital Mateu Orfila, hi ha un mestre industrial, amb el
títol de mestre industrial, branca electricitat i que va prendre
possessió del lloc de feina el 16 d'abril de 1973.
A l'Hospital Can Misses, hi ha un mestre industrial, amb el
títol de mestre industrial, branca electricitat i que va prendre
possessió del lloc de feina el 3 de novembre de 1982.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 772/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a control
d'incidències comunicades telefònicament a Son Espases.
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Com controla la gerència de l'Hospital de Son Espases les
incidències que es registren per telèfon en el CAI?
El Cai no està enfocat per solucionar incidències sinó com
una eina de resposta ràpida de les necessitats del dia a dia de
l'hospital. Les incidències es controlen mitjançant el programa
OPTIMA desenvolupat específicament per això.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 773/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
reparacions d'electromedicina. (BOPIB núm. 135, de 31 de
gener de 2014).
Quina és l'empresa que du a terme les reparacions
d'electromedicina? Quines són les funcions que té
encomanades?
Les empreses que duen a terme les reparacions
d'electromedicina a les diferents gerències del Servei de Salut
són Ibérica de Mantenimiento, SA i Agenor Mantenimientos
SA. Existeixen uns equips especialment complexes que reben
el manteniment directament del seu fabricant.
Les funcions que tenen encomanades, en general
corresponen al manteniment integral, preventiu, correctiu i
tècnicolegal d'equips elèctrics i electrònics ubicats a les
diferents gerències del Servei de Salut, utilitzats de manera
directa o indirecta per al diagnòstic o tractament mèdic.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 774/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a helicòpter
a Son Espases. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Per quin motiu l'Hospital de Son Espases no té senyalitzats
amb balises els punts més alts per facilitar les maniobres de
l'helicòpter que trasllada pacients?
Les ajudes visuals, entre elles els abalisaments de l'heliport,
instalAlats a l'Hospital de Son Espases es corresponen als
dissenyats per l'equip redactor del projecte de legalització:
AIRIA, S.A. Segons ens informen, l'abalisament d'obstacles és
obligatori sempre que els mateixos tenguin altures iguals o
superiors a 100 metres respecte al sòl, així com en el cas que els

obstacles interfereixin amb les trajectòries d'aproximació i
enlairament. En el cas de l'hospital els edificis confrontants no
estan inclosos en cap dels dos supòsits. Si és habitual que en el
tràmit de revisió de l'heliport per part dels tècnics d'AESA, es
recomani l'abalisament d'edificis i obstacles propers, encara que
no sigui reglamentàriament exigible la seva instalAlació. Estan
l'expedient encara pendent de revisió in-situ per part dels tècnics
d'AESA (correspon aquesta inspecció a la fase final del tràmit),
no hem rebut recomanacions d'abalisar els edificis de l'Hospital,
i es dóna per bo el disseny de l'heliport de l'enginyeria
aeronàutica.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 775/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a lectura
comptadors plaques solars de Son Espases. (BOPIB núm. 135,
de 31 de gener de 2014).
Quina és la lectura del comptador de kilowatts de les
plaques solars de Son Espases el dia 7 d'agost de 2013? Es
demana detall de cada una de les plaques instalAlades?
No existeix un històric de registre de mesures diàries del
comptador de les plaques solars en el qual sigui possible
conèixer la lectura a data del 7 d'agost de 2013.
No existeix un registre individual per plaques, només
existeix un comptador per la instalAlació completa.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 776/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a lectura
comptadors plaques solars de Son Espases II. (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).
Quina era la lectura del comptador de kilowatts de les
plaques solars de Son Espases el dia 31 de desembre de 2013?
Es demana detall de cada una de les plaques instalAlades.
No existeix un històric de registre de mesures diàries del
comptador de les plaques solars on es pugui reconèixer la
lectura a data de 31 de desembre de 2013.
No existeix un registre individual per plaques, només
existeix un comptador per la instalAlació completa.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
AI)
A les Preguntes RGE núm. 777/14 i 778/14, presentades per
l'Hble. Sra. Diputat Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
receptes no finançades emeses pels centres de salut públics.
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Quantes receptes no finançades han emès els centres de
salut i hospitals de la xarxa pública a les persones que no
tenen targeta sanitària i són residents de la Comunitat
Autònoma? Se solAlicita detalla de cada una de les àrees de
salut i hospitals de la xarxa pública.
Segons farmàcia, Inspecció Mèdica gestiona l'accés a la
medicació de pacients sense TSI a través dels hospitals.
Consultat amb Inspecció, s'informa de la falta de registre que
identifiqui totes les prescripcions dels no finançats.
Actualment, a través dels sistemes d'informació de la gestió
de la prestació farmacèutica només és possible registrar les
receptes de medicaments i productes sanitaris que s'hagin
dispensat en les oficines de farmàcia de Balears amb càrrec al
Servei de Salut.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)
A les Preguntes RGE núm. 779/14 i 780/14, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
seguiment a dones embarassades sense targeta 2013 i
seguiment a menors sense targeta 2013. (BOPIB núm. 135, de
31 de gener de 2014).
A quantes dones embarassades que no tenen targeta
sanitària i són residents a la Comunitat Autònoma s'ha fet el
seguiment durant l'any 2013? Se solAlicita detall per àrea de
salut.
A quants menors d'edat que no tenen targeta sanitària i són
residents a la nostra comunitat autònoma s'ha fet el seguiment
durant l'any 2013? Se solAlicita detall per àrea de salut.
Dades amb colAlaboració amb la FIC:
Visitades 2013 NA Embarassades
Mallorca: 171
Menorca: 11
Eivissa- Formentera: 41
Desconegut: 2
Total: 225
Visitats 2013 NA Menors
Mallorca: 1312
Menorca: 101
Eivissa- Formentera: 454
Desconegut: 1
Total: 1868
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 781/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
hospitalaris a residents sense targeta 2013. (BOPIB núm. 135,
de 31 de gener de 2014).
Quants d'ingressos hospitalaris s'han realitzat durant l'any
2013 als ciutadans que no tenen targeta sanitària residents a
la comunitat autònoma?
Ingressos hospitalaris durant 2013 a ciutadans sense targeta
sanitària residents a Balears.
Mallorca: 191
Menorca: 10
Eivissa-Formentera: 49
Total: 250
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 832/14, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç de càncer de mama (I). (BOPIB núm. 136, de
7 de febrer de 2014).
Quantes dones hi ha dins el Programa de detecció precoç
de càncer de mama a Balears, a 2013?
En la base de dades del programa a dia 31.12.2013 hi
consten 127204 dones amb edats compreses entre 50 i 69 anys.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 833/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç de càncer de mama (II). (BOPIB núm. 136, de
7 de febrer de 2014).
Quina és la distribució per edat de les dones que hi dins el
Programa de detecció precoç del càncer de mama a Balears,
a 2013?
Distribució de les dones per cohorts
50-54
38.134
55-59
33.599
60-64
28.453
65-69
27.018
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 835/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç de càncer de mama (IV). (BOPIB núm. 136, de
7 de febrer de 2014).
Quantes cridades telefòniques s'han realitzat a dones dins
el Programa de detecció precoç de càncer de mama a Balears,
durant 2013, desglossat per mes?
El registre del nombre de cridades telefòniques d'atenció a
les usuàries començà a anotar-se en el mes de setembre:
Desglossament mensual
quadrimestre de 2013:
Setembre:
Octubre:
Novembre:
Desembre:

de les cridades ateses en el 3er
1.744
1.570
1.293
823

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 839/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç de càncer de mama (VII). (BOPIB núm. 136,
de 7 de febrer de 2014).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 836/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç de càncer de mama (V). (BOPIB núm. 136, de
7 de febrer de 2014).
Quantes dones dins del Programa de detecció precoç de
càncer de mama a Balears, han rebutjat fer-se la mamografia,
durant el 2013, desglossat per mes?
No hi assisteixen
Gener
579
Febrer
377
Març
467
Abril
1.377
Maig
1.084
Juny
1.637
Juliol
743
Agost set.
1.254
Octubre
1.353
Novembre
1.595
Desembre
1.335

Desglossament mensual de dones que s'han realitzat la
mamografia en 2013:
Gener
1.562
Febrer
1.968
Març
1.878
Abril
2.133
Maig
2.241
Juny
2.433
Juliol
1.541
Agost i setembre
3.063
Octubre
2.648
Novembre
2.748
Desembre
1.806

Motiu d'exclusió conegut
84
94
116
110
135
126
63
68
141
156
193

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 837/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç de càncer de mama (VI). (BOPIB núm. 136, de
7 de febrer de 2014).
Quantes dones dins el Programa de detecció precoç de
càncer de mama a Balears, s'han fet la mamografia durant
2013, desglossat per mes?

Pressupost del Programa de detecció precoç de càncer de
mama a Balears, de l'any 2014.
Les despeses corresponents a personal, telèfon, correu i
material fungible són incloses en els pressuposts generals de la
DG de Salut Pública i Consum i la despesa de la realització i
informe de les mamografies es carrega a cadascuna de les
gerències del Servei de Salut.
Any 2014
Pressupost GGSPiC
Pressupost a Ibsalut

18.000,00i
320.000,00i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 840/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a programa de
detecció precoç de càncer de mama (IX). (BOPIB núm. 136, de
7 de febrer de 2014).
Quina és la despesa real, a finalització d'any, del Programa
de detecció precoç de càncer de mama a Balears, dels anys
2010 a 2013, desglossat per any?
Les despeses corresponents a personal, telèfon, correu i
material fungible són incloses en els pressuposts generals de la
DG de Salut Pública i Consum i la despesa de la realització i
informe de les mamografies es carrega a cadascuna de les
gerències del Servei de Salut.
Any 2010
Pressupost GGSPiC
Pressupost a Ibsalut

20.989,25i
203.840,20i

Any 2011
Pressupost GGSPiC

12.072,13i
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Pressupost a Ibsalut
Any 2012
Pressupost GGSPiC
Pressupost a Ibsalut
Any 2013
Pressupost GGSPiC
Pressupost a Ibsalut
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173.479,37i
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
16.129,89i
190.800,43i
17.838,00i
246.581,33i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AS)
A les Preguntes RGE núm. 953/14 a 958/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a deute de
l'Ib-Salut amb el Servei Català de Salut i a deute de l'Ib-Salut
amb el Servei Català de Salut 2010 a 2014. (BOPIB núm. 136,
de 7 de febrer de 2014).
Quin és el deute total de l'Ibsalut amb el Servei Català de
Salut?
El deute total de l'Ib-Salut amb l'Institut Català de la Salut
de Barcelona és de 61.738,71i des de l'any 2006 fins ara, dels
quals hi ha 60.221,09i que han estat liquidats i la resta
(1.517,62i) estan pendents de pagament.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 1030/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients Marratxí,
Conselleria d'Educació (V). (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).
Sobre els expedients de Marratxí, com s'explica que els
denunciants coneguessin l'activació de l'expedient dies abans
que el mateix denunciant? Té intenció de depurar-ne les
responsabilitats que pertoquin, en el seu departament? Quines
mesures pensa adoptar per tal d'evitar noves filtracions?
Existeix connivència entre membres del seu departament i la
Fundación Nacional Círculo Balear?
Desconeixem que els denunciants tenguessin coneixement
de l'activació de l'expedient dies abans del denunciat, per tant no
es depuraran responsabilitats en cap departament, el qual a més
no està especificat a la pregunta a la qual vostès fan alAlusió.
La Fundación Nacional Círculo Balear és una organització
independent de qualsevol partit polític o instància
administrativa, així es dóna per contestada la pregunta.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.***

Quin és el deute generat el 2010 de l''Ibsalut amb el Servei
Català de Salut?
El deute generat l'any 2010 de l'Ib-Salut amb l'Institut Català
de la Salut de Barcelona és de 1.674,40i, que han estat abonats
totalment.
Quin és el deute generat el 2011 de l''Ibsalut amb el Servei
Català de Salut?
El deute generat l'any 2011 de l'Ib-Salut amb l'Institut Català
de la Salut de Barcelona és de 3.823,35i, que han estat abonats
totalment.
Quin és el deute generat el 2012 de l''Ibsalut amb el Servei
Català de Salut?
El deute generat l'any 2012 de l'Ib-Salut amb l'Institut Català
de la Salut de Barcelona és de 5.070,88i, que han estat abonats
totalment.
Quin és el deute generat el 2013 de l''Ibsalut amb el Servei
Català de Salut?
El deute generat l'any 2013 de l'Ib-Salut amb l'Institut Català
de la Salut de Barcelona és de 4.172,87i. Dels quals n'hi ha
1.517,62i pendens de pagament i 2.655,25i que varen ser
abonats.
Quin és el deute generat el 2014 de l''Ibsalut amb el Servei
Català de Salut?
A data 05 de febrer de 2014, no tenim registrat cap deute
durant l'any 2014 de l'Ib-Salut amb l'Institut Català de la Salut
de Barcelona.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 1058/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a increments sobre la
taxa per emissió de la targeta sanitària. (BOPIB núm. 136, de
7 de febrer de 2014).
A què corresponen els increments sobre la taxa per emissió
de la targeta sanitària aplicats als exercicis 2013 i 2014?
A l'IPC aplicat per l'Agència Tributària a principis d'any,
com a resultat del que es preveu a l'articulat de la Llei de
pressuposts d'aquesta comunitat, que modifica la Llei 11/98, de
taxes d'aquesta comunitat.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 1167/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
ginecòleg/ginecòloga per realitzar interrupcions voluntàries de
l'embaràs a l'Hospital Verge de la Salut. (BOPIB núm. 137, de
14 de febrer de 2014 ).
Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut, el mes de gener de 2014?
Sí.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Hospital de Formentera:
TOTAL:

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 1168/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a les clíniques privades autoritzades.
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014 ).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma, desglossat per clínica privada, el mes de
gener de 2014?
A data d'avui no es disposa d'aquestes dates.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 1233/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
càncer de mama, gener 2014. (BOPIB núm. 137, de 14 de
febrer de 2014).
Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al programa de detecció precoç del càncer de mama s'han
realitzat el mes de gener de 2014?
El mes de gener de 2014 han estat citades 4.306 dones, de
les quals han assistit a fer-se la mamografia 2.374 (taxa de
participació 55,13%).

Ordre de Publicació
AY)
A les Preguntes RGE núm. 1171/14 i 1172/14, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a les clíniques privades
autoritzades (IV i V). (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de
2014 ).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per
clínica privada, el mes de gener de 2014?
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut
per les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per
clínica privada, el mes de gener de 2014?
No ens consta cap.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 1227/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques-gener 2014. (BOPIB núm. 137, de
14 de febrer de 2014).
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de gener de 2014 als hospitals públics i fundacions? Se
solAlicita s'especifiqui per hospitals o fundacions.
Hospital Son Espases:
Hospital Son Llàtzer:
Hospital Manacor:
Hospital d'Inca:
Hospital Mateu Orfila:
Hospital Can Misses:

16.
5.040.

1.861.
1.047.
605.
500.
393.
618.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 1247/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a II Pla
estratègic de la infància (V). (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer
de 2014).
Quins nous programes dirigits a proporcionar un context
de convivència i d'integració sociolaboral als joves extutelats
té previst iniciar la Conselleria segons indica el II Plan
Estratègico Nacional de la Infancia y Adolescencia 20132016?
El Centre d'Incorporació Social, en funcionament des del
mes d'octubre del 2013, de la Fundació Socioeducatiu s'Estel
constitueix un espai de coordinació de tres programes
socioeducatius que permet intervenir amb aquells menors o
joves que compleixen alguna mesura judicial o necessiten
d'algun tipus d'acompanyament individualitzat en el seu procés
vers la integració i participació social i laboral, amb l'objectiu
que puguin assolir diferents habilitats socials i personals, donant
una atenció integral en coordinació amb els recursos de la
comunitat. S'ofereix un acompanyament personalitzat en
l'itinerari d'incorporació social a través de serveis educatius,
formatius i d'inserció i orientació sociolaboral, per tal de dotar
els usuaris amb el màxim d'autonomia, i afavorir la incorporació
positiva en la comunitat i l'entrada o reincidència en conductes
antisocials o delictives, donant suport a la tasca de professionals
de la Direcció General de Família i Menors.
Els programes integrats en l'espai del CIS són el PILA, que
és un programa d'orientació ocupacional inclòs en la xarxa
d'ocupació del SOIB adreçat a menors i joves amb mesures
judicials en medi obert, d'internament i d'usuaris del servei de
família de la Direcció General de Família i Menors: AMB
MESURA, programa formatiu que dóna contingut a les mesures
judicials a menors infractors en règim de medi obert i el PREMI
(programa d'emancipació integral), dissenyat amb l'objectiu
d'oferir un servei d'atenció i suport socioeducatiu que faciliti
l'emancipació a menors i joves que han estat sota la tutela de
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l'Administració (amb mesures judicials o no) que assoleixen la
majoria d'edat, poden estar en risc de patir exclusió social o
entrar en dinàmiques antisocials.
Aquests programes ja existien però s'han vist reforçats amb
una nova organització i amb la incorporació d'un professional.
En aquest sentit, el fet d'unificar a un mateix espai els tres
programes millora la qualitat de la intervenció i la coordinació,
de forma que s'optimitzen les eines que s'ofereixen al menor per
assolir la seva emancipació, la seva reinserció social i evitar la
reincidència en la infracció comesa.
Palma, 17 de febrer de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 1343/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dimissions
de directors/es per cursos. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer
de 2014).
Quants de directors/es d'IES varen dimitir als següents
cursos escolars 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012
i 2012-2013?
Surten publicats al BOIB.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 1479/14, presentada per l'Hble.
Sr. David Abril i Hervás, relativa a actuacions legals
prospeccions, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori. (BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).
Té pensat actuar des del punt de vista legal la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, en relació amb les
prospeccions, tenint en compte la vulneració que aquestes
actuacions representen des del punt de vista del dret
ambiental?
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha
realitzat tots els informes que com administració afectada li
correspon dins els procediment d'avaluació d'impacte ambiental
de l'administració estatal. Els informes inclouen un apartat de
fonaments de dret amb els quals es basen i fonamenten les
consideracions tècniques i jurídiques que formen part del
contingut dels informes emesos des de la Conselleria.
Palma, 14 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 1613/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis
colAlectius registrats 2013. (BOPIB núm. 139, de 28 de febrer
de 2014).
Quins són els convenis colAlectius registrats per mesos al
2013?
Els convenis colAlectius registrats per mesos al 2013 són els
següents:
Febrer
- Editora Balear, SA
- Fomento de Construcciones y Contratas, SA per als seus
contractes de sanejament urbà de Sant Lluís i Ferreries i neteja
de les platges a l'illa de Menorca.
Març
- Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma
(MERCAPALMA, SA)
- Editorial Paneurope, SL
Abril
- Aquialia Gestión Integral del Agua en Baleares
- Aquicultura Balear, SAU
- Casino de Mallorca, SA
- Diario de Ibiza, SA
- Dornier, SA
- Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente,
SA per al seu contracte de sanejament urbà de Ciutadella.
- UTE CLECE-LUMSA per al centre de treball de Son
Espases
Juliol
- Limpiezas Candor, SL
- Externa Baleares, SL
- Transportes Salas Simó, SL en els centres de Mallorca i
Menorca
Agost
- Empresa Funeraria Municipal, SA
- General de Servicios ITV, SA
- Globalia Mantenimiento Aeronáutico, SLU
- Exhibició Cinematogràfica de les Illes Balears
Setembre
- Mac Insular, SL
Octubre
- Mallorca Pearls Center, SA

Desembre
- Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, personal laboral
- Derivats del Ciment de les Illes Balears
Palma, 19 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
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Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 1614/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis
colAlectius registrats 2013 (I). (BOPIB núm. 139, de 28 de
febrer de 2014).
Quantes són les empreses afectades pels convenis registrats
al 2013?
El nombre d'empreses afectades pels convenis colAlectius
registrats durant el 2013 és de 74.
Palma, 19 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 1615/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis
colAlectius registrats 2013 (II). (BOPIB núm. 139, de 28 de
febrer de 2014).
Quantes són els treballadors
registrats al 2013?

afectatas pels convenis

- Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente,
SA per al seu contracte de sanejament urbà de Ciutadella:
0,50%
- General de Servicios ITV, SA: 2,40%
- Globalia Mantenimiento Aeronáutico, SLU: 1%
- Limpiezas Candor, SL: 0%
- Mac Insular, SL: 0,50%
- Mallorca Pearls Center, SA: 1%
- Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma
(MERCAPALMA, SA): 0%
- Transportes Salas Simó, SL en els centres de Mallorca i
Menorca: 0%
- UTE CLECE-LUMSA per al centre de treball de Son
Espases: 0,80%
Palma, 19 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 1617/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis
d'empresa registrats 2013 (I). (BOPIB núm. 139, de 28 de
febrer de 2014).
Quants convenis d'empresa s'han registrat al 2013?

El nombre de treballadors afectats pels convenis colAlectius
registrats durant el 2013 és de 2.964.

Durant l'any 2013 s'han registrat 20 convenis d'empresa.
Palma, 19 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Palma, 19 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 1616/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis
colAlectius registrats 2013 (III). (BOPIB núm. 139, de 28 de
febrer de 2014).

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 1618/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis
d'empresa registrats 2013 (II). (BOPIB núm. 139, de 28 de
febrer de 2014).

Quin és cada cas l'augment salarial establert en cadascun
dels convenis colAlectius registrats al 2013?

A quants treballadors afecten els convenis d'empresa
registrats al 2013?

L'augment salarial de cadascun dels convenis colAlectius
registrats durant el 2013 és el següent:
- Derivats del Ciment de les Illes Balears: 2%
- Exhibició Cinematogràfica de les Illes Balears: 0%
- Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (personal laboral): 0%
- Aqualia Gestión Integral del Agua en Baleares: 0%
- Aquicultura Balear,SAU: 1,40%
- Casino de Mallorca, SA: 0%
- Diario de Ibiza, SA: -6%
- Dornier, SA: 3%
- Editora Balear, SA: -2%
- Editorial Paneurope, SLU: 0%
- Empresa Funeraria Municipal, SA: 1%
- Externa Baleares, SL: 0%
- Fomento de Construcciones y Contratas, SA per als seus
contractes de sanejament urbà de Sant Lluís i Ferreries i neteja
de platges a Menorca: 0,50%

Els convenis d'empresa registrats l'any 2013 afecten 2.364
treballadors.
Palma, 19 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
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Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 1619/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis
d'empresa registrats 2013 (III). (BOPIB núm. 139, de 28 de
febrer de 2014).
Quin és l'augment salarial de cadascun dels convenis
d'empresa registrats al 2013?
L'augment salarial de cadascun dels convenis d'empresa
registrats al 2013 és el següent:
- Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (personal laboral): 0%
- Aqualia Gestión Integral del Agua en Baleares: 0%
- Aquicultura Balear,SAU: 1,40%
- Casino de Mallorca, SA: 0%
- Diario de Ibiza, SA: -6%
- Dornier, SA: 3%
- Editora Balear, SA: -2%
- Editorial Paneurope, SLU: 0%
- Empresa Funeraria Municipal, SA: 1%
- Externa Baleares, SL: 0%
- Fomento de Construcciones y Contratas, SA per als seus
contractes de sanejament urbà de Sant Lluís i Ferreries i neteja
de platges a Menorca: 0,50%
- Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente,
SA per al seu contracte de sanejament urbà de Ciutadella:
0,50%
- General de Servicios ITV, SA: 2,40%
- Globalia Mantenimiento Aeronáutico, SLU: 1%
- Limpiezas Candor, SL: 0%
- Mac Insular, SL: 0,50%
- Mallorca Pearls Center, SA: 1%
- Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma
(MERCAPALMA, SA): 0%
- Transportes Salas Simó, SL en els centres de Mallorca i
Menorca: 0%
- UTE CLECE-LUMSA per al centre de treball de Son
Espases: 0,80%
Palma, 19 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BL)
A les Preguntes RGE núm. 1620/14 a 1624/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
expedients de regulació d'ocupació (I a V). (BOPIB núm. 139,
de 28 de febrer de 2014).
Quants d'expedients de regulació d'ocupació s'han aprovat
a cadascuna de les nostres illes en cadascun dels mesos del
2013? Quants de treballadors s'han vist afectats per expedients
de regulació d'ocupació a cada illa en cadascun dels mesos del
2013? Quants de treballadors han estat afectats per extinció
del seu lloc de feina en els expedients de regulació d'ocupació
en cadascun dels mesos del 2013 a cadascuna de les illes?
Quants de treballadors han vist suspesos els seus contractes
laborals en els expedients de regulació d'ocupació en cadascun
dels mesos del 2013 a cadascuna de les nostres illes? Quants
de treballadors han vist reduïda la jornada laboral en els
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expedients de regulació d'ocupació en cadascun dels mesos del
2013 a cadascuna de les nostres illes?
Aquesta informació està a la vostra disposició a la pàgina
web de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
(www.caib.es) > Direcció de Treball i Salut Laboral,
concretament a l'apartat d'accessos directes Estadístiques de
Relacions Laborals.
Palma, 19 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 1700/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a finançament de
les entitats locals. (BOPIB núm. 139, de 28 de febrer de 2014).
Quins criteris s'estan utilitzant per part del Govern de les
Illes Balears en la negociació amb el Govern de 'Estat per a un
nou finançament de les entitats locals?
Con vostès saben, la comunitat autònoma no té competència
en matèria de finançament d'entitats locals. NO obstant, l'Estat
s'ha compromès que com a conseqüència de les decisions que
adopti en matèria de política fiscal (repartiment de fets
imposables en els distints nivells de Govern), es procedirà a
iniciar la negociació d'una nova estructura de finançament local.
Palma, 17 de març de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 1795/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a expedients per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quants d'expedients s'han iniciat per la Conselleria
d'Economia i Competitivitat per infraccions relatives a
l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les llles Balears?
La Conselleria d'Economia i Competitivitat no s'ha iniciat
cap expedient per infraccions relatives a l'aplicació de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.
Palma, 21 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
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Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 1797/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

Illes Balears de la Conselleria de Salut. (BOPIB núm. 140, de
7 de març de 2014).
Quantes denuncies s'han rebut en la Conselleria de Salut
per infraccions relatives a l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears?
No ens consta cap.

Quants expedients s'han iniciat per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts per infraccions relatives a l'aplicació
de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears?
No s'ha iniciat cap expedient.
Palma, 17 de març de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 1799/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears de la Conselleria de Salut. (BOPIB núm. 140, de
7 de març de 2014).
Quants expedients s'han iniciat per la Conselleria de Salut
per infraccions relatives a l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears?

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 1813/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a responsables
edificis de Conselleria d'Economia i Competitivitat per evitar
conductes sancionables. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).
A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
en relació amb la Llei d'ús dels símbols institucionals de les
llles Balears per evitar conductes sancionables?
A ningú, la llei està publicada i és d'obligat compliment.
Palma, 21 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

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

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 1806/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a denuncies per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quantes denuncies s'han rebut en la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts per infraccions relatives a l'aplicació de la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?
No s'ha posat en coneixement d'aquesta conselleria fets que
siguin sancionables conforme la Llei d'ús de símbols
institucionals.
Palma, 17 de març de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 1808/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a denuncies per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 1815/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a responsables
d'edificis a Conselleria d'Hisenda i Pressuposts per evitar
conductes sancionables. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).
A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts en
relació amb la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears per evitar conductes sancionables?
A cap. La llei està publicada i és d'obligat compliment.
Palma, 17 de març de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 1817/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a responsables
d'edificis a Conselleria de Salut per evitar conductes
sancionables. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria de Salut en relació amb la
Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears per
evitar conductes sancionables?
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A ningú.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 1829/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).
Té previst la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts iniciar
expedients sancionadors per infraccions a la Llei d'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears contra les persones
que utilitzin símbols no autoritzats en immobles adscrits a
serveis públics?
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Palma, 21 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 1839/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cost de
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB
núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quin cost té previst cobrir la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per a l'adquisició i instalAlació de les
plaques identificatives exigides per la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?
El que correspongui.

La potestat sancionadora serà exercida, en el seu cas, per
l'òrgan competent en la matèria.
Palma, 17 de març de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 1831/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a expedients
sancionadors contra les persones des de la Conselleria de
Salut. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Té previst la Conselleria de Salut iniciar expedients
sancionadors per infraccions a la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears contra les persones que
utilitzin símbols no autoritzats en immobles adscrits a serveis
públics?
La potestat sancionadora serà exercida, en el seu cas, per
l'òrgan competent en la matèria.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 1838/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cost de
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Conselleria d'Economia i Competitivitat. (BOPIB núm. 140,
de 7 de març de 2014).
Quin cost té previst cobrir la Conselleria d'Economia i
Competitivitat per a l'adquisició i instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les llles Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?
El cost previst serà el que correspongui.

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

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 1840/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a cost de
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (BOPIB núm. 140, de
7 de març de 2014).
Quin cost té previst cobrir la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts per a l'adquisició i instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?
Cap cost, ja que actualment està adquirida i exposada tal
com exigeix la llei.
Palma, 17 de març de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 1842/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a cost de
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de
la Conselleria de Salut. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).
Quin cost té previst cobrir la Conselleria de Salut per a
l'adquisició i instalAlació de les plaques identificatives exigides
per la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears
en els immobles adscrits a serveis públics?
El que correspongui en funció de les actuacions a fer.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 1847/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (BOPIB núm. 140, de 7 de març
de 2014).
Com té previst la Conselleria d'Economia i Competitivitat
procedir a l'adquisició i instalAlació de les plaques
identificatives per a tots els immobles adscrits a serveis
públics, imposades per la Llei d'ús dels símbols institucionals
de les llles Balears?
El procediment serà el que correspongui.
Palma, 21 de març de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 1848/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a adquisició i
instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 140, de 7 de
març de 2014).
Com té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats procedir a l'adquisició i instalAlació de les plaques
identificatives per a tots els immobles adscrits a serveis
públics, imposades per la Llei d'ús dels símbols institucionals
de les Illes Balears?
De la manera que correspongui.

En conseqüència, com que la CAIB no té competència sobre
els esmentats imposts no pot actuar solAlicitant la informació. A
més, incideix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, per la qual aquestes
dades, amb caràcter general, només poden cedir-se a un tercer
(en aquest cas l'administració) quan existeixi un interès legítim,
que no apareix acreditat en aquest supòsit.
A més a més, l'Ordre 3021, d'11 d'octubre de 2007, del
Ministeri d'Economia i Hisenda, aprovà el model 182 pel qual
els partits polítics hauran de declarar a l'Administració
Tributària de l'Estat els donatius, donacions i aportacions
rebudes, siguin en efectiu o en espècie.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
CF)
A les Preguntes RGE núm. 1953/14 i 1954/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
convenis per posar en funcionament un centre de dia (I-II).
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quins ajuntaments han signat convenis per posar en
funcionament un centre de dia durant l'any 2012 i 2013?
Els ajuntaments que han signat convenis per al
funcionament de centre de dia durant l'any 2012 i 2013 són:
Consell, Lloseta, Campanet, Alaior, Esporles, Sa Pobla, Es
Migjorn Gran, Es Castell, Mancomunitat Pla, Maó, Capdepera,
Campos, Ferreries, Santanyí, Manacor, Santa Margalida, Artà,
Sant Lluís, Mancor, Palma, Ciutadella i Bunyola.
Palma, 17 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

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

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 1928/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a donatius en
espècies als partits polítics. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).
Fa comptes la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
demanar una relació d'empreses que fan donatius en espècies
als partits polítics?
L'article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, estableix el caràcter reservat de les dades amb
transcendència tributària, que només podran ser utilitzades,
entre altres, per a l'efectiva aplicació dels tributs.
En conseqüència, la Conselleria d'Hisenda només podrà
exigir aquesta informació en la mesura que tenguessin
transcendència per a la gestió dels tributs econòmics.
En aquest sentit convé recordar que les donacions
realitzades a favor de partits polítics estan sotmeses per a qui
rep a l'impost sobre societats i no per a qui dóna als imposts
sobre la renda o de societats ja que donen dret a una deducció de
la quota en els esmentats imposts.

Ordre de Publicació
CG)
A les Preguntes RGE núm. 2255/14 i 2256/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Josefina Santiago i Rodríguez,
relatives a valoracions dependència 2011, resolucions 2011.
(BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
Quantes valoracions d'atenció a la dependència es varen
realitzar durant l'any 2011? Quantes valoracions de grau
d'atenció a la dependència es varen realitzar durant l'any
2011?
L'any 2011, amb 6.231 solAlicituds, hi va haver 8.105
valoracions i 7.515 resolucions.
Palma, 20 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 2264/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció
d'envasos analgèsics, 2013. (BOPIB núm. 141, de 14 de març
de 2014).

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 2269/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
finançament anticonceptius orals (juliol a desembre 2013).
(BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).

Quants d'envasos d'analgèsics es varen subvencionar pel
sistema de salut públic l'any 2013? Quin cost econòmic va
suposar?

Quantes receptes d'anticonceptius orals es varen finançar
per part de l'Ib-salut durant l'any 2013 des de l'1 de juliol fins
al 31 de desembre? Se solAlicita detall per mesos.

Analgèsics (grup terapèutic N02) dispensats a les farmàcies
de les Illes Balears amb càrrec al Servei de Salut durant el 2013:
- envasos: 1.444.527
- import (PVC): 12.815.559,40 euros

Receptes(*) d'anticonceptius orals (sugrup terapèutic G03A)
dispensades a les farmàcies de les Illes Balears amb càrrec al
Servei de Salut de juliol a desembre de 2013:
- juliol: 6.226
- agost: 4.709
- setembre: 3.552
- octubre: 4.091
- novembre: 4.106
- desembre: 3.975

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CI)
A la Pregunta RGE núm. 2266/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció
d'envasos d'ansiolítics, 2013. (BOPIB núm. 141, de 14 de març
de 2014).
Quants d'envasos d'ansiolítics es varen subvencionar pel
sistema de salut públic l'any 2013? Quin cost econòmic va
suposar?
Ansiolítics (subgrup terapèutic N05B) dispensats a les
farmàcies de les Illes Balears amb càrrec al Servei de Salut
durant el 2013:
- envasos: 949.541
- import (PVC): 1.916.952,36 euros
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 2268/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció
d'envasos d'antidepressius, 2013. (BOPIB núm. 141, de 14 de
març de 2014).
Quants d'envasos d'antidepressius es varen subvencionar
pel sistema de salut públic l'any 2013? Quin cost econòmic va
suposar?
Antidepressius (subgrup terapèutic N06A) dispensats a les
farmàcies de les Illes Balears amb càrrec al Servei de Salut
durant el 2013:
- envasos: 726.604
- import (PVC): 11.764.677,40 euros
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

(*) El concepte recepta en la prescripció i dispensació
electròniques s'equipara a l'acte de dispensació en el qual
s'ofereixen els envasos necessaris per al tractament d'un mes
com a mínim.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 2299/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Josefina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques - febrer 2014. (BOPIB núm. 141, de
14 de març de 2014).
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de febrer de 2014 als hospitals públics i fundacions? Se
solAlicita s'especifiqui per hospitals o fundacions.
Hospital Son Espases:
Hospital Son Llàtzer:
Hospital Manacor:
Hospital d'Inca:
Hospital Mateu Orfila:
Hospital Can Misses:
Hospital de Formentera:
TOTAL:

2.051.
1.116.
614.
498.
472.
685.
31.
5.467.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 2270/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a venda
d'envasos anticonceptius orals, 2013. (BOPIB núm. 141, de 14
de març de 2014).
Quants d'envasos d'anticonceptius orals s'han dispensat a
les farmàcies de la comunitat autònoma durant l'any 2013? Se
solAlicita detall per mesos.

9666

BOPIB núm. 151 - 16 de maig de 2014

Envasos d'anticonceptius orals (subgrup terapèutic G03A)
dispensades a les farmàcies de les Illes Balears amb càrrec al
Servei de Salut durant el 2013:
- gener: 5.285
- febrer: 5.263
- març: 5.486
- abril: 6.058
- maig: 6.513
- juny: 5.895
- juliol: 6.820
- agost: 5.256
- setembre: 4.231
- octubre: 4.858
- novembre: 4.780
- desembre: 4.718
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 2292/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE,
febrer 2014. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de febrer de 2014?
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat
a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el mes de
febrer de 2014 i que hagin de ser abonades per l'Ib-salut?
Febrer 2014
- sanitat pública: 120
- clíniques privades abonades per l'Ib-salut: 18
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 2293/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
càncer de mama, febrer 2014. (BOPIB núm. 141, de 14 de
març de 2014).
Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al Programa de detecció precoç del càncer de mama s'han
registrat el mes de febrer de 2014?
El mes de febrer de 2014 han estat citades 3.567 dones de
les quals han assistit a fer-se la mamografia 2.607 (taxa de
participació: 63,27%).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 2320/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a aturades tècniques
de ferrocarril de Sóller (II). (BOPIB núm. 141, de 14 de març
de 2014).
Per quins motius s'han autoritzat les aturades tècniques per
part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
del servei públic del ferrocarril de Sóller durant l'hivern 20132014?
Per dur a terme les tasques de renovació de la via i d'altres
de manteniment, les quals són incompatibles amb el servei.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
Ordre de Publicació
CQ)
A la Pregunta RGE núm. 2365/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bases per a la
convocatòria del coordinador de les Illes Balears Film
Comission (II). (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
Sr. Vicepresident, com ha garantit l'accés a les bases per a
la convocatòria del coordinador de la Illes Balears Film
Comission per a aquelles persones interessades de Menorca,
Eivissa o Formentera?
Les bases s'han facilitat mitjançant correu electrònic a totes
les persones que ho solAlicitaren al número de telèfon publicat
a l'anunci.
Palma, 8 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 2366/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a premis Ramon
Llull. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
Al Ple de 4 de març i en referència als premis Ramon Llull
el vicepresident Sr. Gómez deia textualment que el "Govern
demana opinió a altres organitzacions i institucions i, de totes
aquestes propostes, el Govern decideix". Podria fer-nos
arribar els llistats de propostes que esmenta el Sr.
Vicepresident?
La documentació relativa a les propostes a què fa referència
aquesta solAlicitud es troba a la vostra disposició a la seu de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència (Passeig de
Sagrera, 2, 07012, Palma).
Palma, 7 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
CS)
A les Preguntes RGE núm. 2376/14, 2377/14 i 2394/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a indemnitzacions abonades per raó de servei (I, II i
III). (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
Relació d'indemnitzacions per raó de servei abonades per
Vicepresidència i Conselleria de Presidència durant els anys
2012, 2013 i 2014.
Us adjuntam la relació de les indemnitzacions per raó de
servei abonades per Vicepresidència i Conselleria de
Presidència durant els anys 2012, 2013 i 2014, corresponents als
seus empleats públics.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.
Palma, 9 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CT)
A les Preguntes RGE núm. 2395/14 a 2397/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
indemnitzacions abonades per raó de servei (IV a VI). (BOPIB
núm. 142, de 21 de març de 2014).
Relació d'indemnitzacions per raó de servei abonades per
Vicepresidència i Conselleria de Presidència durant els anys
2012, 2013 i 2014 al Sr. Antonio Gómez i Pérez.
El paràgraf segon de l'article 34.2 del Decret 75/2004, de 27
d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de
finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en el qual s'establia una
indemnització per una quantia de 30,00 euros en el cas de
desplaçament extrainsular per als alts càrrecs amb motiu dels
seus viatges oficials, va ser derogat per la disposició derogatòria
única apartat I) de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2012.
Per tant, no s'ha abonat cap indemnització al Sr. Antonio
Gómez Pérez durant els anys 2012, 2013 i 2014.
Palma, 9 d'abril de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CU)
A la Pregunta RGE núm. 2879/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions
econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria
d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 144, de 26 de març
de 2014).
Quines són les quanties econòmiques aportades per la
Conselleria d'Administracions Públiques a la Fundació
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Kovacs, desglossat per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossat per anys 2012 i 2013?
Al sistema comptable SICODE-SAP de la secció 16 no
consta cap tipus d'autorització i disposició de la despesa ni de
reconeixement de l'obligació o pagament a favor d'una entitat
amb aquest nom.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
CV)
A la Pregunta RGE núm. 2884/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions
econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria
de Família i Serveis Socials. (BOPIB núm. 144, de 26 de març
de 2014).
Quines són les quanties econòmiques aportades per la
Conselleria de Família i Serveis Socials a la Fundació Kovacs,
desglossat per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossat per anys 2012 i 2013?
Des de la Conselleria de Família i Serveis Socials no s'ha
aportat cap quantia econòmica a la Fundació Kovacs.
Palma, 25 de març de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
CX)
A la Pregunta RGE núm. 2946/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a gestions del
Govern i prevenció conflicte conveni hostaleria. (BOPIB núm.
145, de 4 d'abril de 2014).
Quines gestions ha fet a la data la Conselleria de Turisme
i/o altres departaments del Govern autonòmic per prevenir un
conflicte arran de la negociació del conveni de l'hostaleria
dins aquesta temporada turística?
Em remet a les preguntes orals que el dia 3 d'abril vaig
respondre respecte d'això a la Comissió de Turisme.
Palma, 4 d'abril de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
CY)
A la Pregunta RGE núm. 3188/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sistema informàtic
d'intercomunicació de les policies locals (II). (BOPIB núm.
146, d'11 d'abril de 2014).
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)

A)

RGE núm. 4993/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, per tal de retre compte del
compliment de la Moció RGE núm. 3534/13, relativa a política
en formació professional.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig de 2014, conformement amb l'article 161.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant el Ple de la cambra, per tal de
retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 3534/13,
relativa a política en formació professional (BOPIB núm. 96, de
26 d'abril de 2013), i acorda d'incloure el compliment de la
moció esmentada a l'ordre del dia de la propera sessió plenària.

Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 4979/14 i 4985/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig de 2014, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades per la
diputada Sra. Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a formació professional bàsica, i pel diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a Sa Ràpita (BOPIB núm. 150, de 9 de maig d'enguany)
per les preguntes RGE núm. 5097/14, relativa a arxiu
d'expedients sancionadors, i 5108/14, relativa a targeta blava
(publicades en aquest BOPIB).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
B)
RGE núm. 4994/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de
Família i Serveis Socials, per tal de retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 7871/12,
relativa a manteniment de la qualitat dels serveis socials i de
les ràtios dels equips multiprofessionals.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig de 2014, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sra. Consellera de Família i
Serveis Socials, davant el Ple de la cambra, per tal de retre
compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
7871/12, relativa a manteniment de la qualitat dels serveis
socials i de les ràtios dels equips multiprofessionals (BOPIB
núm. 89, de 8 de març de 2013), i acorda d'incloure el
compliment de la proposició no de llei esmentada a l'ordre del
dia de la propera sessió plenària.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 4168/14.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4926/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i accepta la retirada de la
interpelAlació esmentada, relativa a sanitat hospitalària i
publicada al BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig 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 Medi Ambient i Ordenació Territorial
per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE
núm. 8705/13 a 8712/13, 15328/13 a 15330/13 i 1442/14 a
1447/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5081/14,
presentat pel diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, i, conformement amb l'article 168.2 del
Reglament de la cambra, acorda que les preguntes esmentades,
relatives a brigades forestals IBANAT (2 a 5), a contractes
laborals IBANAT (1 a 4), a Consorci de la Serra de Tramuntana
(I a III), a despesa en tasques de neteja de la zona afectada
d'Andratx dels mesos de desembre, gener, novembre, octubre i
setembre i a despesa en tasques de neteja de la zona afectada
d'Andratx per a 2014 (publicades als BOPIB núm. 111, de 9
d'agost de 2013; 129, de 20 de desembre de 2013; i 138, de 21
de febrer de 2014), s'incloguin a l'ordre del dia de la sessió
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Ordre de Publicació

següent de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
F)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)

Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per
a la pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
3866/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5082/14,
presentat pel diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, i, conformement amb l'article 168.2 del
Reglament de la cambra, acorda que la pregunta esmentada,
relativa a convocatòria de selecció de personal directiu de
l'EPRTVIB (publicada al BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de
2011), s'inclogui a l'ordre del dia de la sessió següent de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Salut per a les preguntes amb solAlicitud
de resposta escrita RGE núm. 814/14 a 817/14 i 3146/14 a
3149/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5084/14,
presentat pel diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, i, conformement amb l'article 168.2 del
Reglament de la cambra, acorda que les preguntes esmentades,
relatives a facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José
Ramón Bauzá (I a IV), a empreses i treballadors que actualment
estan treballant en les deficiències del nou Hospital Can Misses,
a deficiències denunciades un cop recepcionada l'obra del nou
Hospital Can Misses, a pagament del cànon fix i no pagament
del cànon variable i a deficiències del pagament del cànon fix
(publicades als BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de 2014; i 145,
de 4 d'abril de 2014), s'incloguin a l'ordre del dia de la sessió
següent de la Comissió de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
E)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per a les preguntes
amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 425/13 i 426/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5083/14,
presentat pel diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, i, conformement amb l'article 168.2 del
Reglament de la cambra, acorda que les preguntes esmentades,
relatives a ampliació del pressupost de l'EPRTVIB (I i II)
(publicades als BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013),
s'incloguin a l'ordre del dia de la sessió següent de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
Concessió de la Medalla d'Honor del Parlament de les Illes
Balears de 2014.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, un cop oïda la
Junta de Portaveus, a la sessió de dia 14 de maig de 2014, sent
que s'hi troba present i formalment constituïda, conformement
amb l’establert a l’article 4.5 del Reglament per a la concessió
de la Medalla d’Honor del Parlament de les Illes Balears, acorda
per unanimitat de concedir la dita medalla a la Sra. María Luisa
Cava de Llano Carrió.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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