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BX) A la Pregunta RGE núm. 2712/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a copagament farmacèutic
als pensionistes (II). 10125
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CC) A la Pregunta RGE núm. 2729/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a targeta verda
(IV). 10126

CD) A la Pregunta RGE núm. 2730/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a targeta per a
millorar el medi ambient. 10126

CE) A la Pregunta RGE núm. 2741/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvenció per concessió
directa de la Conselleria de Medi Ambient (I). 10126

CF) A la Pregunta RGE núm. 2742/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvenció per concessió
directa de la Conselleria de Medi Ambient (II). 10127
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concessió directa de la Conselleria de Medi Ambient (III). 10127

CH) A les Preguntes RGE núm. 2744/14 i 2745/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvenció
per concessió directa de la Conselleria de Medi Ambient (IV i V). 10127

CI) A la Pregunta RGE núm. 2810/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a guàrdia caps de
setmana pediatria de l'Hospital de Son Espases 2013. 10128

CJ) A la Pregunta RGE núm. 2811/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a guàrdia caps de
setmana pediatria de l'Hospital de Son Espases 2013. 10128

CK) A la Pregunta RGE núm. 2812/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a guàrdia de caps
de setmana pediatria de l'Hospital de Manacor 2013. 10128

CL) A la Pregunta RGE núm. 2813/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a guàrdia de caps
de setmana pediatria de l'Hospital Mateu Orfila 2013. 10128

CM) A la Pregunta RGE núm. 2877/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a tractament de llots.
10128

CN) A la Pregunta RGE núm. 2880/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions econòmiques
a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. 10129

CO) A la Pregunta RGE núm. 2937/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a oratori de Portals.
10129

CP) A la Pregunta RGE núm. 2942/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a obres al sistema dunar de
Camp de Mar i informe del servei de Recursos Hídrics. 10129

CQ) A la Pregunta RGE núm. 2944/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a expedients sancionadors
BTT/MTB a paratges naturals. 10129

CR) A la Pregunta RGE núm. 2967/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a protocol gestió descarts
pesca. 10129
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CS) A la Pregunta RGE núm. 3198/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a dades PHIB-1.
10130

CT) A la Pregunta RGE núm. 3199/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a dades PHIB-2.
10130

CU) A la Pregunta RGE núm. 3200/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a dades PHIB-3.
10130

CV) A la Pregunta RGE núm. 3202/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a dades PHIB-4.
10130

CX) A la Pregunta RGE núm. 3203/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a dades PHIB-5.
10130

CY) A la Pregunta RGE núm. 3204/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a dades PHIB-6.
10131

CZ) A les Preguntes RGE núm. 3841/14 a 3852/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a alumnat
estranger (1 a 12). 10131

DA) A la Pregunta RGE núm. 4044/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a llei de turisme i projectes
especulatius. 10131

DB) A la Pregunta RGE núm. 4198/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a pla d'acció de mitigació
contra el canvi climàtic 2013-2020 i procés de participació. 10131

DC) A la Pregunta RGE núm. 4260/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a actuacions a Ses
Fontanelles, contaminació de metalls pesants i principi de precaució. 10132

DD) A la Pregunta RGE núm. 4389/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a investigacions per
renúncies de caps de deparament. 10132

DE) A la Pregunta RGE núm. 4549/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a imposició de sancions
per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria de Turisme i Esports. 10132

DF) A les Preguntes RGE núm.4553/14 i 4554/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a sopar
a San Francisco (I i II). 10132

DG) A la Pregunta RGE núm. 4562/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a diners en efectiu al
viatge als EUA (I). 10133

DH) A la Pregunta RGE núm. 4563/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a diners en efectiu al
viatge als EUA (II). 10133

DI) A la Pregunta RGE núm. 4564/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a diners en efectiu al
viatge als EUA (III). 10133

DJ) A la Pregunta RGE núm. 4565/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge oficial a
Califòrnia. 10133

DK) A la Pregunta RGE núm. 4620/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients sancionadors
en matèria de relacions laborals (I). 10134

DL) A la Pregunta RGE núm. 4621/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients sancionadors
en matèria de relacions laborals (II). 10134

DM) A la Pregunta RGE núm. 4622/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients sancionadors
en matèria de relacions laborals (III). 10134

DN) A la Pregunta RGE núm. 4623/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients sancionadors
en matèria de relacions laborals (IV). 10134
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DO) A la Pregunta RGE núm. 4624/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients sancionadors
en matèria de relacions laborals (V). 10135

DP) A la Pregunta RGE núm. 4625/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients sancionadors
en matèria de relacions laborals (VI). 10135

DQ) A la Pregunta RGE núm. 4626/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients sancionadors
en matèria de relacions laborals (VII). 10135

DR) A la Pregunta RGE núm. 4627/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients sancionadors
en matèria de relacions laborals al 2013 (VIII). 10135

DS) A la Pregunta RGE núm. 4628/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients sancionadors
en matèria de relacions laborals (IX). 10135

DT) A la Pregunta RGE núm. 4629/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients sancionadors
en matèria de relacions laborals  (X). 10136

DU) A la Pregunta RGE núm. 4704/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reconeixements mèdics als
treballadors i treballadores a la Conselleria d'Educació. 10136

DV) A la Pregunta RGE núm. 4746/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Equip Atles. 10136

DX) A la Pregunta RGE núm. 4747/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Equip Atles (II).
10136

DY) A la Pregunta RGE núm. 4748/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Equip Atles (III).
10136

DZ) A la Pregunta RGE núm. 4749/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Equip Atles (IV).
10136

EA) A la Pregunta RGE núm. 4753/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reunions d'ensenyament
concertat. 10137

EB) A la Pregunta RGE núm. 4754/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reunions ensenyament
concertat  (I). 10137

EC) A la Pregunta RGE núm. 4827/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a personal IBABSA-
Salut Animal. 10138

ED) A la Pregunta RGE núm. 4832/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a resultats de
laboratori, seguiment llengua blava. 10138

EE) A les Preguntes RGE núm. 4838/14 a 4842/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a avisos
seguiment malaltia "vaques boges" 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013. 10138

EF) A la Pregunta RGE núm. 4852/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a donar compliment a l'article
48 de la Constitució Espanyola (I). 10139

EG) A la Pregunta RGE núm. 4853/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a donar compliment a l'article
48 de la 10139

EH) A la Pregunta RGE núm. 4884/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a crema de rostolls sense
autorització. 10139

EI) A les Preguntes RGE núm. 4931/14 i 4932/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a tancament
accés caleta d'El Toro (Calvià) 1 i 2. 10139

EJ) A la Pregunta RGE núm. 4933/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a autorregulació dels party
boats, turisme. 10140
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EK) A la Pregunta RGE núm. 4934/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a autoregulació dels party-
boats, medi ambient. 10140

EL) A la Pregunta RGE núm. 4937/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a praderies de posidònia i
assegurances companyies petrolíferes associades a projectes de prospeccions. 10140

EM) A la Pregunta RGE núm. 4938/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ajuts de mobilitat.
10141

EN) A la Pregunta RGE núm. 4939/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ajuts de desplaçament.
10141

EO) A la Pregunta RGE núm. 4997/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a augment de places
de diversos serveis. 10141

EP) A la Pregunta RGE núm. 5028/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds de
dependència 2011. 10141

EQ) A la Pregunta RGE núm. 5029/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds de
dependència 2012. 10141

ER) A la Pregunta RGE núm. 5030/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds de
dependència 2013. 10142

ES) A la Pregunta RGE núm. 5031/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds de
dependència 2013. 10142

ET) A la Pregunta RGE núm. 5032/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds de
dependència registrades gener 2014. 10142

EU) A la Pregunta RGE núm. 5033/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds de
dependència registrades febrer 2014. 10142

EV) A la Pregunta RGE núm. 5034/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds de
dependència març 2014. 10142

EX) A la Pregunta RGE núm. 5039/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dependència, abril
2014. 10142

EY) A la Pregunta RGE núm. 5040/14, presentada per l'Hble Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada Centre Es
Fusteret, abril 10143

EZ) A la Pregunta RGE núm. 5041/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada Centre Es
Mussol, abril 2014. 10143

FA) A la Pregunta RGE núm. 5043/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa Medi
obert, abril 2014. 10143

FB) A la Pregunta RGE núm. 5042/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada Centre Es
Pinaret, abril 2014. 10143

FC) A la Pregunta RGE núm. 5044/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
Es Fusteret, abril 2014. 10143

FD) A la Pregunta RGE núm. 5045/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre
es Pinaret, abril 2014. 10143

FE) A la Pregunta RGE núm. 5046/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos centre
Es Mussol, abril 2014. 10144

FF) A la Pregunta RGE núm. 5098/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 9 de maig. 10144
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FG) A la Pregunta RGE núm. 5129/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a segona activitat policies locals.
10144

FH) A la Pregunta RGE núm. 5130/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a targeta blava.
10144

FI) A la Pregunta RGE núm. 5133/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez Seguí, relativa a relació comercial de la
Conselleria d'Administracions Públiques amb Grupotels Resorts. 10144

FJ) A la Pregunta RGE núm. 5135/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb Grupotels Resorts. 10145

FK) A la Pregunta RGE núm. 5136/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb Grupotels Resorts. 10145

FL) A la Pregunta RGE núm. 5137/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb Grupotels Resorts? 10145

FM) A les Preguntes RGE núm. 5140/14, 5149/14, 5158/14, 5167/14, 5176/14, 5185/14, 5194/14 i 5212/14, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a relació comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb Grupotels Resorts, amb
Grupo Iberostar, amb Barceló Viajes, SA, amb Viajes Llabrés, amb Juan Llabrés Mut, amb Disseny Gràfic Coll d'En Rebassa, amb
Antonia Llorenç Munar (MIAN), amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 10145

FN) A les Preguntes RGE núm. 5141/14, 5150/14, 5159/14, 5177/14, 5186/14, 5195/14 i 5213/14, presentades  per l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a relació comercial de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència amb Grupotels Resorts, amb
Grupo Iberostar, amb Barceló Viajes, SA., amb Juan Llabrés Mut, amb Disseny Gràfic Coll d'En Rebassa, amb Antonia Llorenç Mut
(MIAN),  amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 10145

FO) A la Pregunta RGE núm. 5142/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Administracions Públiques amb Grupo Iberostar. 10145

FP) A la Pregunta RGE núm. 5144/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb Grupo Iberostar. 10146

FQ) A la Pregunta RGE núm. 5145/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb Grupo Iberostar. 10146

FR) A la Pregunta RGE núm. 5146/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb Grupo Iberostar. 10146

FS) A la Pregunta RGE núm. 5151/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Administracions Públiques amb Barceló Viajes, SA. 10146

FT) A la Pregunta RGE núm. 5153/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb Barceló Viajes, S.A. 10146

FU) A la Pregunta RGE núm. 5154/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb Barceló Viajes, S.A. 10147

FV) A la Pregunta RGE núm. 5155/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb Barceló Viajes, S.A. 10147

FX) A la Pregunta RGE núm. 5160/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Administracions Públiques amb l'empresa Viajes Llabrés? 10147

FY) A la Pregunta RGE núm. 5162/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb Viajes Llabrés. 10147

FZ) A la Pregunta RGE núm. 5163/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb Viajes Llabrés. 10147

GA) A la Pregunta RGE núm. 5164/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb Viajes Llabrés. 10148
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GB) A la Pregunta RGE núm. 5169/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Administracions Públiques amb Juan Llabrés Mut. 10148

GC) A la Pregunta RGE núm. 5171/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb Juan Llabrés Mut. 10148

GD) A la Pregunta RGE núm. 5172/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb Juan Llabrés Mut. 10148

GE) A la Pregunta RGE núm. 5173/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb Juan Llabrés Mut. 10148

GF) A la Pregunta RGE núm. 5178/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Administracions Públiques amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. 10148

GG) A la Pregunta RGE núm. 5180/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. 10148

GH) A la Pregunta RGE núm. 5181/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. 10149

GI) A la Pregunta RGE núm. 5182/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. 10149

GJ) A la Pregunta RGE núm. 5187/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Administracions Públiques amb Antonia Llorenç Munar (MIAN). 10149

GK) A la Pregunta RGE núm. 5189/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb Antonia Llorenç Munar (MIAN). 10149

GL) A la Pregunta RGE núm. 5190/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb Antonia Llabrés Munar (MIAN). 10149

GM) A la Pregunta RGE núm. 5191/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació  comercial
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb Antonia Llorenç Munar (MIAN). 10149

GN) A la Pregunta RGE núm. 5196/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Administracions Públiques amb Company Susana (Papelerías Company). 10149

GO) A la Pregunta RGE núm. 5198/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb Company Susana (Papelerías Company). 10150

GP) A la Pregunta RGE núm. 5199/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb Company Susana (Papelerías Company). 10150

GQ) A la Pregunta RGE núm. 5200/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb Company Susana (Papelerías Company). 10150

GR) A la Pregunta RGE núm. 5203/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria de Turisme i Esports amb Company Susana (Papelerías Company). 10150

GS) A la Pregunta RGE núm. 5205/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Administracions Públiques amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 10151

GT) A la Pregunta RGE núm. 5207/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 10151

GU) A la Pregunta RGE núm. 5208/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 10151

GV) A la Pregunta RGE núm. 5209/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). 10151
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GX) A les Preguntes RGE núm. 5346/14 a 5355/14, 5364/14, 5366/14 a 5377/14, 5380/14 a 5383/14 i 5386/14, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (I a X), a expedients sancionadors
de la Conselleria de Turisme (XIX), a expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXI a XXXII), a expedients sancionadors
de la Conselleria de Turisme (XXXV a XXXVIII) i a expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XLI).      10151

GY) A les Preguntes RGE núm. 5356/14 a 5363/14, 5365/14 i 5385/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XI a XVIII) i  a expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme
(XX i XL). 10152

GZ) A les Preguntes RGE núm. 5378/14, 5379/14, 5384/14 i 5387/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme, (XXXIII, XXXIV, XXXIX i XLII). 10152

HA) A la Pregunta RGE núm. 5389/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a cost del press trip
de premsa belga. 10152

HB) A la Pregunta RGE núm. 5390/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a seguiment del press
trip de premsa belga. 10153

HC) A la Pregunta RGE núm. 5391/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a press trip a Menorca,
Eivissa i/o Formentera. 10153

HD) A la Pregunta RGE núm. 5620/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a obres estació Santa María
i accessibilitat a l'estació del tren. 10153

HE) A les Pregunta RGE núm. 5769/14 i 5770/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a proves
de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística (I i II). 10154

HF) A les Preguntes RGE núm. 5771/14 i 5772/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a proves
de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística (III i IV). 10154

HG) A les Pregunta RGE núm. 5773/14 i 5774/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a proves
de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística (V i VI). 10154

HH) A les Preguntea RGE núm. 5775/14 i 5776/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a proves
de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística (VII i VIII). 10154

HI) A la Pregunta RGE núm. 5908/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades
a Salud Ediciones per la Conselleria d'Administracions Públiques. 10154

HJ) A les Preguntes RGE núm. 5910/14, 5922/14 i 5931/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives
a quantitats aportades a Salud Ediciones, a Salut i Força i a Fangueret, SL, per la Conselleria d'Economia i Competitivitat. 10154

HK) A la Pregunta RGE núm. 5911/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades
a Salud Ediciones per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 10155

HL) A la Pregunta RGE núm. 5920/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades
a Fangueret, SL per la Conselleria d'Administracions Públiques. 10155

HM) A la Pregunta RGE núm. 5923/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades
a Fangueret, SL per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 10155

HN) A la Pregunta RGE núm. 5929/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades
a Fangueret, SL per la Conselleria d'Administracions Públiques. 10155

HO) A la Pregunta RGE núm. 5932/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades
a Fangueret, SL per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 10155

HP) A les Preguntes RGE núm. 5954/14 i 5955/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a privatització
de sis ports dependents de l'Ens Ports de les Illes Balears ( 1 i 2). 10156

HQ) A la Pregunta RGE núm. 5962/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promocionar les Illes
Balears com a plató privilegiat per a rodatges cinematogràfics (I). 10156



10108 BOPIB núm. 157 -  27 de juny de 2014

HR) A les Preguntes RGE núm. 5963/14, 5964/14, 5967/14 i 5968/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a produccions cinematogràfiques dutes a les Illes Balears (I a IV). 10156

HS) A les Preguntes RGE núm. 5965/14 i 5966/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a promocionar
les Illes Balears com a plató privilegiat per a rodatges cinematogràfics (II i III). 10156

HT) A la Pregunta RGE núm. 5969/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a constitució de la Illes
Balears Film Comission. 10156

HU) A les Preguntes RGE núm. 6107/14 i 6109/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a llibre d'estil
sobre l'ús de la llengua a l'Institut d'Estudis Baleàrics (I i III). 10156

HV) A la Pregunta RGE núm. 6108/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a llibre d'estil sobre l'ús de
la llengua a l'Institut d'Estudis Baleàrics (II). 10157

HX) A les Preguntes RGE núm. 6112/14 a 6114/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractes
subscrits entre l'EPRTVIB  l'Institut d'Estudis Baleàrics els anys 2012, 2013 i 2014. 10157



BOPIB núm. 157 -  27 de juny de 2014 10109

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 7362/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LXVII). (BOPIB núm.
66, de 5 d'octubre de 2012).

En relació amb els "Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salut de las Illes
Balears debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario" emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: Diu que els nins menors als 18 anys
seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols.
Podran accedir qualsevol prova diagnòstica?

L'assistència sanitària està garantida per als menors d'edat i
seran els facultatius qui determinaran les proves
complementàries que estimin convenients.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 10878/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL). (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part del Balears Innovació Telemàtica, S.A.
(BITEL) en el marc del Pla Financer de Reequilibri.

L'extinció de l'empresa pública BITEL, SA es va dur a terme
en data 31 d'octubre de 2012.

Palma, 2 d'abril de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 10905/12, 10944/12, 10971/12,
11037/12, 11103/12, 11169/12 i 11235/12, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles ParcBit Desenvolupament, SA. (BOPIB núm. 82, de
18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part del ParcBit Desenvolupament, SA en i
fora del marc del Pla Financer de Reequilibri. Relació de béns
immobles que s'han alienat per part del ParcBit
Desenvolupament, SA. en i fora del marc del Pla Financer de
Reequilibri. Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part del ParcBit
Desenvolupament, SA? Relació d'escriptures públiques
d'alineació de béns immobles s'han dut a terme per part del
ParcBit Desenvolupament, SA?

L'extinció de l'empresa pública ParcBit Desenvolupament,
SA es va dur a terme en data 18 de desembre de 2012.

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

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 10944/12, 11010/12, 11076/12,
11142/12 i 11208/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles Balears
Innovació Telemàtica, SA (BITEL). (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part del Balears Innovació Telemàtica, S.A.
(BITEL) en i fora del marc del Pla Financer de Reequilibri.
Relació de béns immobles que s'han alienat per part del
Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) fora del marc del
Pla Financer de Reequilibri. Quantes escriptures públiques
d'alienació de béns immobles s'han dut a terme per part del
Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL)? Relació
d'escriptures públiques d'alineació de béns immobles s'han dut
a terme per part del Balears Innovació Telemàtica, SA
(BITEL)?

L'extinció de l'empresa pública BITEL, SA es va dur a terme
en data 31 d'octubre de 2012.

Palma, 2 d'abril de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 15141/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (II). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa de
Menorca per consulta mèdica del servei d'oncologia
radioteràpica a l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 484
2011 435
2012 477
2013 534

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

A la Pregunta RGE núm. 15143/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (IV). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa de Menorca per consulta mèdica del servei
d'oncologia radioteràpica a l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a
30 de novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 407
2011 346
2012 363
2013 447

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 15149/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (X). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa de
Menorca per hospitalització del servei d'oncologia
radioteràpica a l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 17
2011 9
2012 6
2013 11

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 15151/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XII). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa de Menorca per a hospitalització del servei
d'oncologia radioteràpica a l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a
30 de novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 16
2011 8
2012 5
2013 11

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 15153/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XIV). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de malalts de l'illa de Menorca que són
atesos a serveis d'oncologia radioteràpica d'hospitals públics
radicats a la Península Ibèrica, desglossat per anys des de dia
1 de gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 9
2011 4
2012 7
2013 7

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 15155/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XVI). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de malalts de l'illa d'Eivissa que són
atesos al servei d'oncologia radioteràpica a l'Hospital
Universitari de Son Espases, desglossat per anys des de dia 1
de gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 160
2011 143
2012 148
2013 151

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 15156/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XVII). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa
d'Eivissa per consulta mèdica del servei d'oncologia
radioteràpica a l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 775
2011 600
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2012 767
2013 685

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 15158/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XIX). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa d'Eivissa per consulta mèdica del servei
d'oncologia radioteràpica a l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a
30 de novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 640
2011 444
2012 590
2013 518

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 15164/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXV). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa
d'Eivissa per a hospitalització del servei d'oncologia
radioteràpica a l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 6
2011 8
2012 19
2013 12

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 15166/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXVII). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa d'Eivissa per a hospitalització del servei
d'oncologia radioteràpica a l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a
30 de novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 4
2011 8
2012 19
2013 12

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 15168/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXIX). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de malalts de l'illa d'Eivissa que són
atesos a serveis d'oncologia radioteràpica d'hospitals públics
radicats a la Península Ibèrica, desglossat per anys des de dia
1 de gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 12
2011 8
2012 7
2013 11

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 15171/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXIII). (BOPIB núm. 128, de 13
de desembre de 2013).

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa de
Formentera per consulta mèdica del servei d'oncologia
radioteràpica a l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 35
2011 15
2012 30
2013 37

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

A la Pregunta RGE núm. 15173/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XXXIV). (BOPIB núm. 128, de 13
de desembre de 2013).

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa de Formentera per consulta mèdica del servei
d'oncologia radioteràpica a l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a
30 de novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 29
2011 13
2012 22
2013 18

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 15179/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XL). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa de
Formentera per a hospitalització del servei d'oncologia
radioteràpica a l'Hospital Universitari de Son Espases,
desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de
novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 1
2011 0
2012 2
2013 0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 15181/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLII). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de desplaçaments d'acompanyants de
malalts de l'illa de Formentera per a hospitalització del servei
d'oncologia radioteràpica a l'Hospital Universitari de Son
Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a
30 de novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 1
2011 0
2012 2
2013 0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 15183/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLIV). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de malalts de l'illa de Formentera que
són atesos a serveis d'oncologia radioteràpica d'hospitals
públics radicats a la Península Ibèrica, desglossat per anys des
de dia 1 de gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 15185/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLVI). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el nombre de malalts de l'illa de Mallorca que són
atesos a serveis d'oncologia radioteràpica d'hospitals públics
radicats a la Península Ibèrica, desglossat per anys des de dia
1 de gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?

Any Nombre de pacients
2010 29
2011 19
2012 21
2013 18

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 15186/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Servei
d'oncologia radioteràpica (XLVII). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts de l'illa de
Mallorca que són atesos a serveis d'oncologia radioteràpica
d'hospitals públics radicats a la Península Ibèrica, desglossat
per anys des de dia 1 de gener de 2010 a 30 de novembre de
2013?

L'aplicació informàtica SAP no permet realitzar aquest tipus
de càlcul.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 15257/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a targetes
sanitàries en vigor (I). (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de
2013).

Quin és el nombre de targetes sanitàries en vigor (titulars
i beneficiaris) en el Sistema Públic de Salut de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, relatius als mesos de juny 2012,
gener 2013 i juny 2013. Dades desagregades per illes.

Mallorca
Juny 2012 Gener 2013 Juny 2013*
801.363 790.474

Menorca
Juny 2012 Gener 2013 Juny 2013*
85.125 84.655

Eivissa
Juny 2012 Gener 2013 Juny 2013*
120.039 119.396

Formentera
Juny 2012 Gener 2013 Juny 2013*
7.918 7.982

Total
Juny 2012 Gener 2013 Juny 2013*
1.014.445 1.002.507 1.015.436

* Juny 2013, només tenim dades totals.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 15503/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a facturació
mútues laborals. (BOPIB núm. 129, de 20 de desembre de
2013).

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

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 260/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a plantilla
servei d'urgències principis 2014, Son Llàtzer. (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).

Amb quina plantilla de personal comptava el servei
d'urgències els dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de gener a l'Hospital
Son Llàtzer? Se solAlicita detall de personal i categoria per
torns de feina.

2 de gener 2014 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 9; Tarda: 8; Nit: 5
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

3 de gener 2014 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 8; Tarda: 8; Nit: 5
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

4 de gener 2014 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 8; Tarda: 8; Nit: 5
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

5 de gener 2014 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 8; Tarda: 6; Nit: 5
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

6 de gener 2014 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 8; Tarda: 7; Nit: 5
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

7 de gener 2014 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 16; Nit: 13
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 12; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 8; Tarda: 7; Nit: 6
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

8 de gener 2014 
ATS/DUE: Matí: 16; Tarda: 16; Nit: 13
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 12; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 9; Tarda: 7; Nit: 5
Zelador: Matí: 5; Tarda: 7; Nit: 4

9 de gener 2014 
ATS/DUE: Matí: 16; Tarda: 16; Nit: 13
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 12; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 9; Tarda: 7; Nit: 6
Zelador: Matí: 5; Tarda: 7; Nit: 4

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 261/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a plantilla
servei d'urgències principis 2013, Son Llàtzer.(BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).

Amb quina plantilla de personal comptava el servei
d'urgències els dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9 de gener de 2013 a
l'Hospital Son Llàtzer? Se solAlicita detall de personal i
categoria per torns de feina.
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2 de gener 2013 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 8; Tarda: 8; Nit: 5
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

3 de gener 2013
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 8; Tarda: 7; Nit: 5
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

4 de gener 2013
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 8; Tarda: 8; Nit: 5
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

5 de gener 2013
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 9; Tarda: 7; Nit: 6
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

6 de gener 2013 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 8; Tarda: 7; Nit: 6
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

7 de gener 2013 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 7; Tarda: 7; Nit: 6
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

8 de gener 2013 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 7; Tarda: 7; Nit: 7
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

9 de gener 2013
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 7; Tarda: 7; Nit: 7
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 262/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a plantilla
servei d'urgències principis 2012, Son Llàtzer.(BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).

Amb quina plantilla de personal comptava el servei
d'urgències els dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de gener de 2012 a
l'Hospital Son Llàtzer? Se solAlicita detall de personal i
categoria per torns de feina.

2 de gener 2012 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 9; Tarda: 8; Nit: 5
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

3 de gener 2012 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 8; Tarda: 8; Nit: 6
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

4 de gener 2012 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 10; Tarda: 9; Nit: 6
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

5 de gener 2012 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 10; Tarda: 7; Nit: 5
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

6 de gener 2012 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 6; Tarda: 6; Nit: 6
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

7 de gener 2012 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 7; Tarda: 7; Nit: 7
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

8 de gener 2012 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 7; Tarda: 7; Nit: 6
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

9 de gener 2012 
ATS/DUE: Matí: 15; Tarda: 15; Nit: 12
Aux. infermeria: Matí: 10; Tarda: 11; Nit: 8
Facultatiu: Matí: 9; Tarda: 10; Nit: 6
Zelador: Matí: 5; Tarda: 6; Nit: 4

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

A la Pregunta RGE núm. 263/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a llits
tancats principis 2014, Son Llàtzer. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Quants de llits estaven tancats els dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9
de gener de 2014 a l'Hospital Son Llàtzer?

Els dies 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de gener de 2014: 35
Dia 8 de gener de 2014: 23
Dia 9 de gener de 2014: 11

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 264/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a llits
tancats principis 2013, Son Llàtzer. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Quants de llits estaven tancats els dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9
de gener de 2013 a l'Hospital Son Llàtzer?

Els dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de gener de 2013: 35

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 265/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a llits
tancats principis 2012, Son Llàtzer. (BOPIB núm. 135, de 31
de gener de 2014).

Quants de llits estaven tancats els dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9
de gener de 2012 a l'Hospital Son Llàtzer?

Els dies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de gener de 2012: 35

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 267/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a colAlapse
urgències principis gener 2014, Son Llàtzer II. (BOPIB núm.
135, de 31 de gener de 2014).

Davant les diverses queixes de temps d'espera en el Servei
d'urgències de l'Hospital de Son Llàtzer realitzades pels
usuaris i denunciades en els mitjans de comunicació, quines
han estat les mesures aplicades per evitar-ho, millorar el
servei i reduir el temps d'espera?

Existeix en el Servei d'urgències un sistema de triatge que
permet classificar la gravetat de la patologia dels pacients que
acudeixen a urgències, atenent de forma immediata la patologia
més greu (nivell I-II). La resta de nivells III-IV-V són
patologies més lleus i els temps d'espera a l'atenció mèdica estan
dins dels estàndards de qualitat nacionals.

Si cal per acumulació d'urgències menys greus es reordenarà
l'activitat de la plantilla d'urgències per atendre les necessitats
dels usuaris i escurçar el temps d'espera.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 562/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a serveis de vigilància
programats a espais de rellevància marina. (BOPIB núm. 135,
de 31 de gener de 2014).

Quants de serveis de vigilància programats a espais de
rellevància marins s'han realitzat des de l'inici de la
legislatura?

Parc Nacional de Cabrera

El Parc Nacional de Cabrera té assignat personal fixe per
feines de vigilància, en nombre comprès entre 10-12 persones
dins la categoria d'Agent de Medi Ambient, vigilants àrees
marines, zelador i tripulació d'embarcacions.

Aquest personal ha realitzat torns de feina alterns amb
permanència a l'illa per períodes setmanals, de manera que,
dependent de l'època de l'any poden estar assignats entre un
màxim de 6 i un mínim (excepte circumstàncies excepcionals)
de 3 o 4 persones.

Les feines de vigilància i control es realitzen tots el dies de
l'any.

S'Albufera des Grau a Menorca.

L'àrea de conservació marina del parc natural de s'Albufera
des Grau ha dut a terme 15 serveis de vigilància amb
embarcació i agent d'autoritat a bord.

Actuacions dins espais de rellevància marins fets pels Agents de
Medi Ambient

Mallorca.
Els serveis programats de vigilància s'han centrat en les

colAlaboracions amb la Direcció General de Medi Rural i Marí,
que disposa d'embarcacions adients, fonamentalment dins
l'àmbit de les reserves marines. Les tasques assenyalades s'han
desenvolupat a les reserves de la Badia de Palma, el Toro i
Migjorn.

Cal esmentar que les referides reserves inclouen: part del
LIC de Cap Enderrocat - Cap Blanc, part del LIC Badia de
Pollença i Alcúdia i Muntanyes d'Artà, a més de la zona marina
definida al PORN del Parc Natural de la Península de Llevant,
així com praderies de posidònia del Toro i Migjorn.

D'acord amb les quadrants, els serveis marins als espais de
rellevància ambiental durant aquesta legislatura han estat de
501.
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Pitiüses
En aquest cas la disponibilitat d'una embarcació i la

colAlaboració amb el personal del Parc de Ses Salines ha permès
dur a terme 119 serveis programats dins dels espais de
rellevància ambiental

Actuacions de vigilància a les zones de fondeig i zones
pròximes dintre les zones LIC amb la finalitat de preservar les
praderies de posidònia

Servei de vigilància a les zones de fondeig següents:
- Mallorca

- Sant Elm
- Punta Avançada
- Cala Blava

- Menorca
- Fornells
- Illa d'En Colom

- Eivissa
- Ses Salines

- Formentera
- S'Espalmador
- Caló de S'Oli

A cada una de les zones s'han realitzat els serveis de
vigilància, amb una embarcació a cada zona, des de l'1 de juny
fins al 30 de setembre. L'horari efectiu i continuant del servei de
les embarcacions ha estat de dilluns a diumenge des de les 11 a
19 h.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 681/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a Sa Canova. (BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Com valora el Govern la pèrdua de l'ús de l'interès social
i pedagògic de la finca Sa Canova com a fruit de les
operacions financeres de BMN?

La finca Sa Canova no ha perdut el seu ús com a finca
experimental i de manteniment de recursos fitogenètics
associada al Programa de Finques ColAlaboradores que du a
terme la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, a
través de l'Institut d'Investigació i Formació Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (IRFAP).

El propietari actual, l'empresa Bionorica Extracts SL, ha
mostrat el seu interès per continuar amb la conservació,
l'experimentació i el manteniment dels recursos fitogenètics que
es mantenen a la finca, en colAlaboració amb l'IRFAP, i per tant
es seguiran realitzant la colAlaboració en tasques d'investigació,
experimentació i manteniment dels recursos fitogenètics de les
Illes Balears, disposant a l'actualitat d'un banc de germoplasma
molt important d'ametller, garrover, vinya, cítrics i arbres
fruiters tradicionals, juntament amb l'altre banc de germoplasma
creat recentment a la finca pública de Son Real

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 807/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a alAlegacions
projecte prospecció Cairn Energy . (BOPIB núm. 136, de 7 de
febrer de 2014).

Ha presentat o té previst presentar el Govern, en
coherència amb les declaracions del president, alAlegacions al
projecte de prospecció promogut per Cairn Energy davant les
costes d'Eivissa?

Amb registre de sortida núm. 3522/14 de 5 de febrer de
2014, la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental
i Canvi Climàtic va enviar un ofici al director de l'Àrea
d'Indústria i Energia a les Illes Balears, en contestació a la seva
petició d'informe dins el procés de consultes de l'Estudi
d'Impacte Ambiental del projecte "Campaña de adquisición
sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de
Valencia" (a Espanya Carn Energy opera a través de Capricorn
Spains Limited). L'esmentat ofici adjuntava dos informes: un
del Servei de Protecció d'Espècies de 21 de gener de 2014 que
conclou que l'esmentat servei considera que en l'Avaluació
d'Impacte Ambiental del projecte s'ha infravalorat greument el
possible efecte negatiu sobre la població de rorqual comú en la
mediterrània occidental, així com  en la població de catxalots.
Igualment, no s'ha considerat l'afecció a diverses espècies de
peixos i elasmobranquis catalogats. Un altre informe del Servei
de Planificació, Legislació i Projectes de 27 de gener de 2014
que considera de l'Avaluació d'Impacte Ambiental presentat és
insuficient i no permet avaluar amb seguretat tècnica l'impacte
ambiental i que és necessari aplicar el principi de precaució,
atesos els indicis de possibles afeccions significatives, conclou
que informa desfavorablement el projecte. 

A més del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears (CMAIB) en sessió de 4 de juny de 2013 ACORDA que
aquest projecte s'ha de sotmetre al procediment d'Avaluació
d'Impacte Ambiental, i en data de 30 de gener de 2014, el Ple de
la CMAIB ACORDA informar desfavorablement el projecte a
causa del seu impacte negatiu  tant sobre el medi biòtic
(organismes, xarxes tròfiques, espècies catalogades) com
socioeconòmic (turisme, pesca i espais de rellevància
ambiental). A més, proposa a l'Òrgan Ambiental de
l'Administració General de l'Estat, que tots els projectes de
campanyes sísmiques i/o prospeccions petrolieres a la
Mediterrània Occidental s'incloguin en un pla o programa i que,
aquest, se subjecti a avaluació ambiental estratègica. També,
que tots els projectes a realitzar, a causa dels seus impactes
sinèrgics i acumulatius, s'avaluïn conjuntament.

De la mateixa manera a nivell polític s'han dut a terme
diferents accions, tant a nivell de Madrid amb el Secretari
d'Estat de Medi Ambient, amb el Ministres d'Agricultura i Medi
Ambient, com amb la Unió Europea amb el propi Comissari de
Medi Ambient de la Comissió Europea, visita en la qual varen
participar el Consell d'Eivissa, el Consell de Formentera, les
Associacions mediambientalistes, el president de la Comissió
Balear de Medi Ambient i aquest conseller.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 808/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a alAlegacions govern a
prospecció promoguda per Spectrum. (BOPIB núm. 136, de 7
de febrer de 2014).

Ha presentat o té previst presentar el Govern, en
coherència amb les declaracions del president, alAlegacions al
projecte de prospecció promogut per Spectrum i que afecta les
costes de les nostres illes?

Amb registre de sortida núm. 3514/14 de 5 de febrer de
2014, la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental
i Canvi Climàtic va enviar un ofici al subdirector general de
Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente amb el qual adjuntava dos
informes, un del Servei de Protecció d'Espècies i l'altre del
Servei de Planificació, Legislació i Projectes, en resposta a la
solAlicitud de consulta sobre el projecte "Campaña sísmica 3D
en areas libres del mediterraneo noroccidental-mar balear"
(promotor Spectrum GEO Limited). L'informe del Servei de
Protecció d'Espècies de 22 de gener de 2014 conclou que amb
les dades aportades a la campanya sísmica proposta, es
previsible una afectació greu sobre les espècies marines
catalogades i que, per tant, expressa la seva no conformitat amb
l'esmentat projecte. 

L'informe del Servei de Planificació, Legislació i Projectes
esmenta que el projecte s'haurà d'englobar en un pla d'extracció
d'hidrocarburs i seguir una avaluació ambiental estratègica, a
més de la mancança d'estudis més concrets i detallats per
determinar l'impacte sobre les espècies.

A més del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears (CMAIB) en sessió de 4 de juny de 2013 ACORDA
dins la fase de consultes del Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, que aquest projecte s'ha de
sotmetre al procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental. A
més la CMAIB es posiciona en contra del projecte a causa de la
finalitat d'aquest i dels impactes més greus que es generaran
dels posteriors projectes que es desenvoluparan si es
localitzessin hidrocarburs (sondeigs, perforacions, extraccions)

De la mateixa manera a nivell polític s'han dut a terme
diferents accions, tant a nivell de Madrid amb el Secretari
d'Estat de Medi Ambient, amb el Ministres d'Agricultura i Medi
Ambient, com amb la Unió Europea amb el propi Comissari de
Medi Ambient de la Comissió Europea, visita en la qual varen
participar el Consell d'Eivissa, el Consell de Formentera, les
Associacions mediambientalistes, el president de la Comissió
Balear de Medi Ambient i aquest conseller.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 1234/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVES,
gener 2014. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de gener de 2014?

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-ho durant el
mes de gener de 2014 i que hagin de ser abonades per
l'Ibsalut?

Gener 2014.
Hospitals Públics: 140
Clíniques autoritzades i abonades per l'Ibsalut: 23

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 1564/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a subvencions a
cooperatives, societats agràries. (BOPIB núm. 139, de 28 de
febrer de 2014).

A quines cooperatives, societats agràries de transformació
o empreses participades pel Govern o empreses públiques
dependents del Govern corresponen als NIF que s'adjunten i
que varen ser la resposta del Govern a la  PREE RGE núm.
6567/13?

Relació de cooperatives, societats agràries de transformació
o empreses participades pel Govern o empreses públiques
dependents del Govern que han rebut subvencions o aportacions
econòmiques de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que varen ser la resposta del Govern a la PREE RGE
núm. 6567/13.

CIF Nom
V07121387 Ramaders Agrupats SAT 4954
V07226335 S'Atalaia SAT 7125
V07322340 Agrocoll Pastor SAT 9120
V07330426 Agromas, SAT, 9345
V07451032 Campanera S.A.T núm. 8591
V07580012 Fruita Bona Horofrutícola S.A.T. 
V07777857 Morell SAT
V07803919 Agronatura, SAT BA-01
V07840325 SAT Son Carbó
V07875289 SAT NÚM BA-07 Ca'n Francina
V07973704 S.A.T. Sa Cova
V57035396 Ca'n Roca SAT
V57051005 ES MOLINET, SAT NÚM. BA-31
V57054272 Agromaia SA BA-33
V57098030 ILLA VERDA SAT BA-38
V57110843 S'Hort Verd SAT BA-39
V57133555 Es Cap Sol SAT NÚM. BA-45
V57133571 Son Lladonet SAT
V57140923 Productes d'Horta Adrover SAT
V57175135 Can Pelut Blanc SAT
V57191645 Agronord SAT BA-85
V57211476 Coanegra SAT BA-60
V57236861 S'Hort de Sa Cova SAT
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V57259186 Son Fornes SAT BA-62
V57282188 Germans Comas SAT BA-64
V57289894 Alcina Riutort S.A.T.
V57313157 Formatges Burguera SAT BA-71
V57318461 Can Moret SAT
V57373557 Binisati SAT
V57386534 Agrosavolta SAT BA-79
V57401978 Sa Basseta SAT
V57427767 Can Soberano SAT BA-86
V57500720 ApolAlònia Viticultors SAT
F07013253 Coop. Agrícola San Guillermo y

Santa Ecolástica
F07013303 Coop. Agrícola San Bartolomé de

Sóller
F07016728 C.O.I.N.G.A.
F07073620 Alpiras S.C.L. Agraria
F07076441 S. Coop. Agricola Ramadera S.

Salvador
F07077183 Cooperativa pagesa de Pollença
F07082688 Agricola y Ganadera de Llucmajor

SC
F07095896 S.C.L. Camp Mallorquí
F07098932 Cooperativa pagesa de Mallorca
F07137680 Sdad. Coop. ltda. agraria de Sineu
F07649270 Coop Agric. ltda. Son Cos
F07745839 Frusebal
F07887805 Agroeivissa S. Coop.
F57111072 Subaida S.C.L.
F57277311 Coop de productors d'aliments

ecològics
Q0700522F Espais de Natura Balear

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 1967/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a resposta als
docents. (BOPIB núm. 140, de 78 de març de 2014).

Per quin motiu no ha contestat preguntes formulades pels
docents que s'han publicat a la web  Aló, Sra. Camps?

Perquè les vies administratives no són les adequades. Els
representants dels docents són els sindicats i per solventar
dubtes s'han de seguir les vies adequades com són les meses
sectorials.

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

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 1968/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a
desenvolupament del Decret del  TIL (I). (BOPIB núm. 140, de
78 de març de 2014).

No troba la consellera que el mes de febrer de 2014 és un
poc tard per treure un esborrany de desenvolupament del
Decret del TIL, quan es va començar a aplicar el setembre de
2013?

L'aplicació del projecte de tractament integrat de llengua en
els centres educatius per a tot el curs 2013/14 ve determinada
pel que s'estableix al Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre, i pel
Decret 15/2013, de 29 d'abril. L'Ordre concreta una sèrie
d'aspectes del model de tractament integrat de llengües a les
escoles. A l'article 3.3 del Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre,
s'estableix que "la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, durant el curs escolar 2013-2014, ha de dictar una
norma reglamentària per als propers cursos, en els diferents
nivells educatius". Aquest article no determina en quin període
del curs 2013/14 s'ha de dictar aquesta norma. Cal recordar que
el desenvolupament normatiu s'ha de regir per un procediment
administratiu amb uns terminis legals establerts.

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

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 1969/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a
desenvolupament del Decret del TIL (II). (BOPIB núm. 140, de
78 de març de 2014).

Per quin motiu la Conselleria d'Educació no va consensuar
amb els sindicats docents ni el Decret 15/2013 del TIL, ni el
Decret Llei 5/2013, de 6/09/2013 i ara sí que ho vol fer amb
l'ordre de desenvolupament?

A la interlocutòria de la Sala Contenciosa Administrativa del
TSJIB, de data 6 de setembre de 2013, es va decidir la suspensió
de l'efectivitat de l'annex (Calendari d'aplicació) del Decret
15/2013, de 19 d'abril. Aquest fet generà una situació
d'extraordinària i urgent necessitat, per la qual cosa es va haver
de donar una resposta ràpida a la ciutadania i per això es va
aprovar un instrument normatiu que va permetre una aplicació
efectiva dels projectes de tractament integrat de llengües per
part dels centres educatius no universitaris de les Illes Balears,
per al curs 2013-2014.

Al llarg d'aquest curs 2013/14, aquesta conselleria ha tingut
el temps necessari per poder dur a terme diferents actuacions
per negociar temes relatius al tractament integrat de llengües,
entre els quals podem destacar:

- Es van convocar i dur a terme tres meses sectorials
d'educació en data 2, 9 i 25 de setembre de 2013, en les quals el
tractament integrat de llengües en va ser un dels temes tractats.

- Així mateix des del dia 26 de setembre i fins el 17
d'octubre de 2013 es van realitzar un total de deu reunions de
comitè de vaga, per tractar els punts establerts en la
convocatòria; i una reunió dia 10 de setembre per tractar els
serveis mínims.

- Pel que fa a l'esborrany d'Avantprojecte de l'ordre de la
consellera d'Educació, Cultura i Universitats per al qual es
desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de
llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears,
es van fer arribar als agents educatius implicats dia 7 de febrer
de 2014 perquè en fessin les esmenes oportunes fins a dia 14 de
febrer, termini que posteriorment es va ampliar fins dia 20 del
mateix mes.

- L'esborrany d'avantprojecte d'ordre de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats per al qual es desenvolupen
determinats aspectes del tractament integrat de llengües als
centres docents no universitaris de les Illes Balears va ser el
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primer punt de l'ordre del dia de les meses sectorials de dia 11
i dia 18 de febrer de 2014.

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

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 1970/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a classes
d'anglès i TIL. (BOPIB núm. 140, de 78 de març de 2014).

Li sembla científic i rigorós a la consellera d'Educació dir
que els pares no pagaran classes de repàs en anglès a causa
del TIL?

El TIL universalitza l'ensenyament de l'anglès sense cost
econòmic per a les famílies, independentment de la seva
situació econòmica i social. Es fa aposta pública per a l'equitat.

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

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 1974/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a paper que
atorga la LOMQE als consells escolars dels centres. (BOPIB
núm. 140, de 78 de març de 2014).

Què pensa la consellera d'Educació sobre el paper que la
LOMQE atorga als consells escolars dels centres?

La normativa vigent a l'article 127 indica les competències
del Consell Escolar.

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

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 1975/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a expedients
disciplinaris als directors dels IES de Maó (I). (BOPIB núm.
140, de 78 de març de 2014).

Si cap inspector proposà l'obertura dels expedients
disciplinaris als directors dels IES de Maó, qui va ser el
responsable de la iniciativa?

Es va fer d'ofici d'acord amb el Decret 45/1995.

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

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 1976/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a expedients
disciplinaris als directors dels IES de Maó (II). (BOPIB núm.
140, de 78 de març de 2014).

La consellera Camps va prometre a principis del curs
2013-2014 accelerar la tramitació dels expedients disciplinaris
als directors dels IES de Maó, com s'explica que s'hagin
exhaurit tots els terminis legals en el procediment, com per
exemple les mesures cautelars?

El termini màxim per a resoldre un procediment disciplinari
és de 18 mesos, termini que no s'ha exhaurit.

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

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 1979/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a drets
fonamentals. (BOPIB núm. 140, de 78 de març de 2014).

Pensa la consellera d'Educació, Cultura i Universitats que
les instruccions d'un superior prevaleixen contra els drets
fonamentals recollits en la Constitució Espanyola?

La Constitució Espanyola és la norma suprema.

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

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 1980/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a causes de la
demora en la tramitació de denúncies. (BOPIB núm. 140, de 78
de març de 2014).

Quines són les causes que han pogut justificar una demora
tan prolongada en la denúncia feta contra el director de l'IES
de Marratxí de que aquesta va ser rebuda pel Sr. García
Moles, fins que es comunica l'obertura de l'expedient
disciplinari a l'interessat, Sr. Jaume March?

La denúncia de referència va presentar-se en data 19 de
setembre de 2013, i amb data 20 de setembre del mateix any va
elaborar-se l'informe corresponent i es va elevar a la Secretaria
Autonòmica d'Educació, Cultura i Universitats per a la seva
tramitació davant la Direcció General de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans.

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



10120 BOPIB núm. 157 -  27 de juny de 2014

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 1981/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a calmar els
ànims de la comunitat educativa. (BOPIB núm. 140, de 78 de
març de 2014).

Pensa la consellera, que obrir nous expedients, com en el
cas del director de l'IES de Marratxí, dos mesos després de la
interrupció de la vaga indefinida dels docents, és la millor
manera de calmar els ànims de la comunitat educativa?

L'expedient al que fa referència s'ha obert pel presumpte
incompliment de la normativa vigent.

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

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 2350/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a sentència Suprem
i gestió LIC. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Què pensa fer el Govern després de la recent sentència del
Suprem que anulAla els plans de gestió dels Llocs d'Interès
Comunitari a Balears dins aigües exteriors, per assegurar-ne
amb l'administració central, la seva gestió?

La sentència del Tribunal Suprem (TS) està motivada per un
defecte de forma a l'hora d'aprovar els plans de Gestió (any
2007), en què no es va aportar l'informe justificatiu de la
continuïtat ecològica entre mar i terra en el moment de
l'aprovació dels corresponents decrets.

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori està
treballant en l'elaboració dels plans de gestió de tots els LIC i
ZEPA, també dels LIC marins objecte de la sentència del TS.

Així, dins el procediment d'aprovació dels plans de gestió
dels futurs ZEC que tenguin àmbit marí inclourem l'informe de
justificació dels nous plans de gestió s'inclourà una disposició
en què es derogaran els plans de gestió marins objecte de la
sentència del TS i quedarà unificat en un document totes les
mesures de gestió de les zones terrestres i de les marines.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 2374/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a casa forestal
de Menut. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Quin procediment es va seguir pel nomenament de la Sra.
Gloria Bermejo, com a auxiliar d'internat a la Casa Forestal
de Menut (Escorca), de 23 de novembre de 1992?

La competència en matèria de contractació del personal
laboral és del conseller/a de la Conselleria d'Administracions
Públiques, d'acord amb allò que preveu la Llei 3/2007, de 27 de
mar', de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 2375/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a obligacions i
drets. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Relació d'obligacions i drets dimanants de la relació
laboral de la Sra. Gloria Bermejo Sánchez.

Els drets i obligacions del personal laboral de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears venen recollides en el Conveni
colAlectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, publicat al BOIB
núm. 174, de 19 de desembre de 2013.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BA)

A les Preguntes RGE núm. 2405/14 a 2408/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
auxiliar d'internat de la Casa Forestal de Menut (I a IV).
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Qui ha prestat els seus serveis com a auxiliar d'interinitat
a la Casa Forestal de Menut els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

L'adjudicació d'aquest lloc de treball ve publicat en el
BOCAIB núm. 147 de dia 5 de desembre de 1992.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BB)

A les Preguntes RGE núm. 2409/14 a 2413/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
resident de la Casa Forestal de Menut (I a V). (BOPIB núm.
142, de 21 de març de 2014).

Qui consta al Govern de les Illes Balears que ha residit a
la casa forestal de Menut durant els anys 2010, 2011, 2012,
2013 i 2014?

En data 5 de desembre de 1992 es publica en el BOCAIB
núm. 147 Resolució del conseller de Funció Pública, mitjançant
la qual s'adjudica a la Sra. Claudia Bermejo Sánchez la plaça
d'auxiliar d'internat en la casa de Menut, amb caràcter de
personal laboral fix, realitzant les seves funcions a l'esmentat
lloc de feina.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
BC)

A les Preguntes RGE núm. 2486/14, 2487/14 i 2489/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás,
relativa a targetes verdes a Son Real (1, 2 i 4). (BOPIB núm.
142, de 21 de març de 2014).

En quin moment s'ha comunicat a La Caixa, com a
contrapart del conveni amb la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, que el taller ocupacional de joves es
destinaria a netejar la imatge del govern amb tasques alienes
a l'objecte de la seva formació?

Els tallers ocupacionals que es duen a terme des de l'Ibanat,
empresa dependent de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, no formen part del conveni de colAlaboració
amb La Caixa.

Quins són els criteris tècnics que han dut a terme la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a ordenar
la neteja de targetes verdes a la finca de Son Real la setmana
del 10 de març d'enguany?

Les tasques de neteja, manteniment de talls i eliminació de
residus vénen contemplats en el mòdul de tasques auxiliars
d'obra dels Certificats de Professionalitat impartits oficialment.

Quina ha estat la destinació final de les targetes verdes
retirades de Son Real per un taller ocupacional de l'Ibanat l'11
de març de 2014?

Les targetes verdes, una vegada retirades i classificades,
s'han posat a disposició de l'ATB.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 2507/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions pediatria de cap de setmana a l'Hospital d'Inca,
2014. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Quantes intervencions d'urgència varen realitzar els
pediatres d'urgències de cap de setmana a l'Hospital d'Inca?
Se solAlicita detall de cada un dels caps de setmana des de dia
1 de gener de 2014 fins al 9 de març de 2014.

Urgències Pediatria-HCIN
04/01/2014: 32; 05/01/2014: 23; 11/01/2014: 21;
12/01/2014: 29; 18/01/2014: 23; 19/01/2014: 22
25/01/2014: 34; 26/01/2014: 33; 
01/02/2014: 31; 02/02/2014: 35; 08/02/2014: 32;
09/02/2014: 37; 15/02/2014: 28; 16/02/2014: 27;
22/02/2014: 33; 23/02/2014: 28;
01/03/2014: 31; 02/03/2014: 29; 08/03/2014: 13;
09/03/2014: 23;

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 2578/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 1. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

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

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 2579/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 2. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Quins dispositius assistencials i recursos humans per
l'atenció pediàtrica existeixen a l'àrea assistencial de
l'Hospital Comarcal d'Inca, desglossat per municipi, des de
2007 a 2014?

Anys 2007 a 2014
CS PED I N F .

PED.
Inca 5 3
Sineu 1 5 (*)
Pollença 2 2
Sa Pobla 2 2
Alcúdia 2 2
Muro 2 2

(*) Totes les infermeres del centre fan pediatria.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 2590/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 3. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Percentatge d'urgències ingressades de la demanda
d'atenció urgent atesa pel Servei de Pediatria de l'Hospital
Comarcal d'Inca, desglossada per anys des de 2007?

Any urgències ingressades
2007 7,17%
2008 7,13%
2009 5,07%
2010 4,52%
2011 4,76%
2012 5,37%
2013 5,08%
(*) 2014 7,11%

(*) Dada fins a febrer.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 2591/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 14. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Quantes situacions de demanda d'atenció urgent vital ha
atès el Servei de Pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca,
produïdes de manera coincident en el temps, durant 2013 i
2014?

La demanda d'atenció urgent vital que atén qualsevol servei
de l'hospital queda registrada com a anotació a la història
clínica, exceptuant el cas de les urgències, que, com que son
triades, sí poden saber els casos d'urgència vital. En la resta de
casos, no s'indica com una prestació o com un episodi que es
pugui comptar de manera senzilla sense revisar les històries
clíniques una a una.

És per això que se'ns fa difícil contestar aquesta pregunta de
manera exacta.

En el cas de les urgències, a l'any 2013 hi ha hagut 4 casos
d'urgència vital (nivell de triatge igual a 1), que no han estat
coincidents en el temps, i cap cas a l'any 2014 (fins a febrer de
2014).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 2595/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 18. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Com està organitzada l'atenció urgent als nins d'edat
pediàtrica al del Servei de Pediatria de l'Hospital Comarcal
d'Inca?

L'organització de l'atenció urgent als nins d'edat pediàtrica
està documentada en el "Manual d'urgències de l'Hospital
Comarcal d'Inca" en el que s'inclou el "Protocol d'intervenció a
urgències amb el circuit  (arribada-admissió-triatge-consulta
mèdica)" així com instruccions específiques per pacients de
pediatria".

Cartera de Serveis:
Nins de 0 a 14 anys.

Procediments:
Nins de 0 a 3 anys: seran visitats pel pediatra de guàrdia.
Nins de 0 a 14 anys que duguin un P-10 per al pediatra:

seran visitats pel pediatra.
La resta: seran vists pels metges d'urgències.

Ingressos:
S'avisarà al pediatra de guàrdia sempre que hagi d'ingressar

algun nin perquè validi l'ingrés i complimenti les ordres d'ingrés
a planta del nin. Una vegada s'ha decidit l'ingrés del nin, ja és

responsable el pediatra de guàrdia, encara que romangui a l'àrea
d'urgències.

Trasllats: Sempre s'avisarà al pediatra de guàrdia que contactarà
amb el pediatra de l'Hospital de Referència per explicar-li les
condicions del pacient que remet.

El pediatre de guàrdia a través d'admissió, contactarà amb el
061 a efectes d'organitzar el trasllat.

Citacions a CE: Si el pacient no és candidat a ingressar se'l
remetrà al pediatra del seu centre de salut. Només el pediatra de
guàrdia podrà citar a CE de pediatria de l'Hospital.

Pediatria de guàrdia: de presència física 24 hores els 365 dies de
l'any. De 15 hores a 08 hores del dia següent estarà ubicat a
l'àrea d'urgències.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 2597/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 20. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Nombre de parts atesos a l'Hospital Comarcal d'Inca,
desglossats per anys des de 2007 a 2014?

Parts
2007: 503 
2008: 1.092
2009: 1.025 
2010: 1.004 
2011: 903 
2012: 880 
2013: 854 
2014 (*): 139 

(*) Dada fins febrer.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 2598/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 21. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Percentatge de cesàries als parts atesos a l'Hospital
Comarcal d'Inca, desglossats per anys, des de 2007 a 2014?

% Cesàries
2007: 15,7% 
2008: 14,3%
2009: 15,0%
2010: 15,6%
2011: 18,9% 
2012: 15,1%
2013: 17,1% 
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2014 (*): 19,4%
(*) Dada fins febrer.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 2599/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 22. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Nombre de parts d'alt risc atesos a l'Hospital Comarcal
d'Inca, desglossats per anys des de 2007 a 2014?

El nombre de parts d'alt risc atesos a l'Hospital Comarcal
d'Inca, desglossats per anys des de 2007 a 2014 són de:

Any Parts d'alt risc
2007 176
2008 376
2009 387
2010 386
2011 369
2012 341
2013 346
2014 66

Dades fins a 28/02/2014

Els criteris emprats són aquells que compleixen els
diagnòstics i/o procediments següents:

- colestasis intrahepàtica
- embaràs gemelar
- estat hipertensiu de l'embaràs
- preeclamsia
- diabetes gestacional
- líquid amniòtic meconial
- VIH
- hepatitis
- macrosoma
- cesària urgent
- cesària electiva
- ectasia pielica
- forceps
- vacuum
- risc de pèrdua de benestar fetal (RPBF)
- espàtules
- retard de creixement intrauterí (CIR o RCIU)

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 2600/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 23. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Llits funcionants a l'àrea del Servei de Pediatria de
l'Hospital Comarcal d'Inca, desglossats per anys des de 2007
a 2014?

Els que precisen. Incubadores: 6

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 2601/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 24. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Mitjana de l'estada d'hospitalització a l'àrea del Servei de
Pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca, desglossats per anys
des de 2007 a 2014?

Any estada mitjana
2007 3,12
2008 3,53
2009 3,30
2010 3,13
2011 2,99
2012 2,95
2013 3,28
2014 3,83

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 2602/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 25. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Nombre d'intervencions quirúrgiques programades que
corresponen a l'àrea d'atenció pediàtrica de l'Hospital
Comarcal d'Inca, desglossats per anys des de 2007 a 2014?

Any intervencions quirúrgiques
programades menors de 14 anys

2007 19
2008 153
2009 173
2010 172
2011 188
2012 170
2013 161
2014 31

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

A la Pregunta RGE núm. 2603/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 26. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Nombre d'intervencions quirúrgiques urgents que
corresponen a l'àrea d'atenció pediàtrica de l'Hospital
Comarcal d'Inca, desglossats per anys des de 2007 a 2014?

Any intervencions quirúrgiques urgents
menors de 14 anys

2007 25
2008 22
2009 38
2010 13
2011 19
2012 7
2013 15
2014 1

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 2604/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 27. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Nombre de persones en llista d'espera quirúrgica, en
període d'edat pediàtrica, a l'Hospital Comarcal d'Inca, a data
de 31 de desembre, desglossat per anys des de 2007 fins 2013?

El nombre de persones en llista d'espera quirúrgica en edat
pediàtrica desglossat per anys és el següent:

ANY DER  OFT   ORL TRA URO    TOTAL
2007 1                    31 2 34
2008            1         34 2 37
2009 1         3         25 1  29
2010 5                    56 1 62
2011 4         4         47 55
2012            3         11 14
2013 4                    18 22

- Comptam el nombre de pacients totals, estructural+no
estructural.
- Totes les dades fan referència al darrer dia de l'any.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 2605/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 28. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Temps de demora mitjana en llista d'espera quirúrgica, en
període d'edat pediàtrica, a l'Hospital Comarcal d'Inca, a data
31 de desembre, desglossat per anys des de 2007 fins 2013?

El temps de demora de les persones en llista d'espera
quirúrgica en edat pediàtrica desglossat per anys és el següent:

ANY DER    OFT   ORL   TRA URO    TOTAL
2007 75,0               68,6 26,0 66,5
2008             65,0   78,3 32,0 75,5
2009 72,0     45,0   66,0 64,0
2010 47,0               63,6 163,0 63,9
2011 65,3     68,0   84,9 82,3
2012               57,7   24,5 31,6
2013 73,3               35,4 42,3

- Comptam el nombre de pacients totals, estructural+no
estructural.
- Totes les dades fan referència al darrer dia de l'any.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 2608/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 31. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Nombre de primeres consultes externes realitzades pel
Servei de Pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca des de 2007
a 2014?

Any primeres consultes pediatria
2007 172
2008 410
2009 595
2010 682
2011 710
2012 665
2013 825
(*)2014 167

(*) Dada fins a febrer.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 2609/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pediatria
Hospital Comarcal d'Inca 32. (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Nombre de consultes externes successives realitzades pel
Servei de Pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca,
desglossades per anys des de 2007 a 2014?

Any segones consultes pediatria
2007 99
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2008 867
2009 1.458
2010 1.955
2011 2.101
2012 2.415
2013 2.510
(*)2014 501

(*) Dada fins a febrer.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 2689/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a aules
prefabricades (XI). (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Quantes aules prefabricades hi ha a Eivissa el curs 2013-
2014?

Sis.

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

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 2711/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a copagament
farmacèutic als pensionistes (I). (BOPIB núm. 144, de 26 de
març de 2014).

Quines persones ha cobrat el Servei de Salut de les Illes
Balears com excedent als pensionistes per copagament
farmacèutic, desglossat per mes de dia 1 de juliol de 2012 fins
al 28 de febrer de 2014?

Import cobrat de més als pensionistes:
Juliol 2012: 226.912,63i.
Agost 2012: 247.103,26i
Setembre 2012: 198.126,55i.
Octubre 2012: 244.049,63i.
Novembre 2012: 221.873,58i.
Desembre 2012: 212.102,13i
Gener 2013: 240.636,86i.
Febrer 2013: 201.456,50i.
Març 2013: 213.945,44i.
Abril 2013: 246.166,38i.
Maig 2013: 255.404,95i.
Juny 2013: 215.407,12i.
Juliol 2013: 251.528,50i.
Agost 2013: 224.727,61i.
Setembre 2013: 213.778,38i.
Octubre 2013: 252.627,30i.
Novembre 2013: 220.192,33i.
Desembre 2013: 237.814,74i.
Gener 2014: 246.539,37i.

* A data de la recerca, les dades solAlicitades relatives al mes de
febrer de 2014, no estaven consolidades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 2712/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a copagament
farmacèutic als pensionistes (II). (BOPIB núm. 144, de 26 de
març de 2014).

Quins diners ha retornat el Servei de Salut de les Illes
Balears com excedent als pensionistes per copagament
farmacèutic, desglossat per mes des de dia 1 de juliol de 2012
fins al 28 de febrer de 2014?

Període 2012 Import Data pagament
Juliol-Agost 343.510,76i 29/01/2013
Setembre-Octubre 399.065,13i 03/04/2013
Novembre-Desembre 389.668,63i 13/06/2013

Període 2013 Import Data pagament
Gener-Febrer 417.845,29i 25/09/2013
Març-Juny 901.829,69i 17/12/2013
Juliol-Setembre 583.706,45i 17/31/2014

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 2714/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a copagament
farmacèutic als pensionistes (IV). (BOPIB núm. 144, de 26 de
març de 2014).

A quants de pensionistes ha cobrar el Servei de Salut de les
Illes Balears per copagament farmacèutic, desglossat per mes
des de dia 1 de juliol fins al 28 de febrer de 2014?

Mes Usuaris amb dret a
reintegrament

Juliol 2012 31.637
Agost 2012 33.384
Setembre 2012 29.027
Octubre 2012 33.257
Novembre 2012 31.325
Desembre 2012 30.838
Gener 2013 33.117
Febrer 2013 28.924
Març 2013 30.661
Abril 2013 33.451
Maig 2013 33.990
Juny 2013 31.054
Juliol 2013 34.049
Agost 2013 32.043
Setembre 2013 31.172
Octubre 2013 33.906
Novembre 2013 31.170
Desembre 2013 32.995
Gener 2014 33.289
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* A data de la recerca, les dades relatives al nombre d'usuaris
amb el dret a reintegrament corresponent al mes de febrer de
20134, no estaven consolidades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 2726/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
targeta verda (I). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Quina valoració fa del projecte de la Targeta Verda,
implantada pel Govern del president  Matas, com a sistema per
a la protecció de la naturalesa i el desenvolupament sostenible
de les Illes Balears?

Podria haver estat positiu, si s'hagués seguit impulsant la
passada legislatura.

Palma, 19 de juny de 2014
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 2727/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
targeta verda (II). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Considera que la targeta verda va ser un bon sistema de
promoció de les Illes Balears com a destinació turística?

Conceptualment és un bon projecte, ja que incorpora el
sector privat a la gestió pública i podria haver estat un bon
sistema de promoció si s'hagués seguit impulsant la passada
legisltura.

Palma, 19 de juny de 2014
El conseller de Turisme:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 2728/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
targeta verda (III). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Considera que la targeta verda va ser un bon sistema per
a fidelitzar els visitants a les Illes Balears?

Podria haver estat un bon sistema de fidelització si la seva
gestió s'hagués seguit impulsant la passada legisltura.

Palma, 19 de juny de 2014
El conseller de Turisme:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 2729/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
targeta verda (IV). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Pensa que la implantació de la targeta verda com a
substituta de l'ecotaxa va ser un bon encert?

Pens que va ser un encert eliminar l'ecotaxa.

Palma, 19 de juny de 2014
El conseller de Turisme:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 2730/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
targeta per a millorar el medi ambient. (BOPIB núm. 144, de
26 de març de 2014).

Pensa implantar una targeta d'aquestes característiques,
per tal de millorar el medi ambient i promoure un
desenvolupament sostenible de les Illes Balears?

No pens implantar ni la targeta verda ni l'ecotaxa. Ja es fa
promoció de desenvolupament sostenible de les Illes Balears.

Palma, 19 de juny de 2014
El conseller de Turisme:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 2741/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvenció per
concessió directa de la Conselleria de Medi Ambient (I).
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Quin va ser el beneficiari de les dotze subvencions directes
atorgades per la Conselleria de Medi Ambient i Territori l'any
2012?

Els beneficiaris varen ser:
- Bisbat de Mallorca.
- Convent de la Puríssima Concepció
- Bisbat de Menorca
- Consell Insular de Menorca
- Consell Insular de Mallorca
- Ajuntament de Manacor
- Ajuntament de Sant Josep
- Fundació Jardí Botànic de Sóller
- ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.
- Carn Illa, S.A.
- Associació de criadors i propietaris de cavalls de raça

menorquina.
- Ajuntament d'Alaior.
- Ajuntament de Campos.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 2742/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvenció per
concessió directa de la Conselleria de Medi Ambient (II).
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Quina justificació empara les subvencions directes
atorgades per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori l'any 2012?

1. Les subvencions directes a les entitats Convent de la
Puríssima Concepció de Palma, Bisbat de Palma, Bisbat de
Menorca, Consell Insular de Menorca, Cases de Neu de Galilea,
Ajuntament de Manacor i Cultural de Sant Jeroni es varen
atorgar mitjançant el Decret 49/2012, de 22 de juny, pel qual
s'aproven les normes que regulen les concessions directes de
subvencions per a la conservació i la millora del Patrimoni
Arquitectònic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
publicat en el BOIB núm. 93, de 28 de juny de 2012.

2. La subvenció a la Fundació Jardí Botànic de Sóller es va
atorgar per a finançar activitats ordinàries de la Fundació per a
l'exercici 2012, en les que s'inclouen les despeses de personal,
administració, representació, conservació de colAleccions i varis,
com a membres del Patronat de la Fundació.

3. La subvenció a l'entitat Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
es va atorgar per cobrir el 50% del cost de la reforma de
diversos punts perillosos per l'avifauna a esteses elèctriques de
les Balears regulada pel Decret 94/2012, de 23 de novembre de
2012 (BOIB núm. 177, de 29 de novembre de 2012.

4. La subvenció a l'Associació de Criadors i Propietaris de
Cavalls de Raça Menorquina es va atorgar pel finançament de
les despeses derivades de les actuacions per a la promoció i el
coneixement del cavall de raça menorquina a les Illes Balears i
que es concentren en l'organització del XXII Concurs
Morfològic de Cavalls de Raça Menorquina amb categoria A
regulada pel Decret 75/2012, de 14 de setembre, publicat en el
BOIB núm. 137, de 18 de setembre de 2012.

5. La subvenció a Carn Illa, S.A., es va atorgar d'acord amb
l'article 32 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, per dur a terme les activitats de sacrifici
de bestiar de diverses espècies d'animals des del dia 1 de gener
fins al 30 d'abril de 2012.

6. La subvenció a l'Ajuntament de Campos es va atorgar, per
contribuir al finançament de les despeses derivades de
l'organització i el desenvolupament d'actuacions per a la millora
genètica i productiva del boví frisó, incloses dins el marc de la
celebració del XXXIV Concurs Morfòlogic Nacional Selecte
Reproductor de Ramat Boví Frisó l'any 2012, regulada pel
Decret 74/2012, de 14 de setembre de 2012, publicat en el
BOIB núm. 137, de 18 de setembre de 2012.

7. La subvenció a l'Ajuntament d'Alaior es va atorgar, per
finançar les despeses derivades a l'organització i el
desenvolupament de la Fira del Camps d'Alaior per a l'any
2012, regulada pel Decret 35/2012, de 20 d'abril, publicat en el
BOIB núm. 59, de 26 d'abril de 2012.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company  Bauzá.

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 2743/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvenció per
concessió directa de la Conselleria de Medi Ambient (III).
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Quin motiu justifica que la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori hagi atorgat una subvenció directa per a la
rehabilitació del Convent de la Puríssima Concepció de
Palma?

La subvenció es va atorgar mitjançant el Decret 49/2012, de
22 de juny, pel qual s'aproven les normes que regulen les
concessions directes de subvencions per a la conservació i la
millora del Patrimoni Arquitectònic de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, (BOIB núm. 93, de 28 de juny de 2012), on
s'estableixen els fonaments legals per a la concessió de l'ajut.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
CH)

A les Preguntes RGE núm. 2744/14 i 2745/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a
subvenció per concessió directa de la Conselleria de Medi
Ambient (IV i V). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Per quin motiu la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori no va utilitzar la publicitat i concurrència per
atorgar una subvenció directa per la rehabilitació del Convent
de la Puríssima Concepció de Palma? Per quin motiu no va
publicar la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
la subvenció directa per a la rehabilitació del Convent de la
Puríssima Concepció de Palma?

La subvenció a l'entitat Convent de la Puríssima Concepció
de Palma l'any 2012 es va atorgar mitjançant el Decret 49/2012,
de 22 de juny, pel qual s'aproven les normes que regulen les
concessions directes de subvencions per a la conservació i la
millora del Patrimoni Arquitectònic de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, (BOIB núm. 93, de 28 de juny de 2012), on
s'estableixen els fonaments legals per a la concessió de l'ajut.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 2810/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a guàrdia
caps de setmana pediatria de l'Hospital de Son Espases 2013.
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Quants de pediatres han estat de guàrdia a l'Hospital de
Son Espases els caps de setmana de l'any 2013? Se solAlicita
detall per setmana i per torn?

Dissabtes: total (6)
- 3 pediatres de guàrdia de presència física de 24 hores (de

8 a 8 h. del matí següent)
- 1 pediatra de guàrdia de presència física de 12 hores (de 8

a 20 hores)
- 2 pediatres de guàrdia de presència física de 7 hores (de 8

a 15 hores)

Diumenges: total (4)
- 3 pediatres de guàrdia de presència física de 24 hores (de

8 a 8 h. del matí següent)
- 1 pediatra de guàrdia de presència física de 12 hores (de 8

a 20 hores)
 

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 2811/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a guàrdia
caps de setmana pediatria de l'Hospital de Son Espases 2013.
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Quants de pediatres han estat de guàrdia a l'Hospital de
Son Llàtzer els caps de setmana de l'any 2013? Se solAlicita
detall per setmana i per torn?

La cobertura de guàrdia dels caps de setmana de l'any 2013
a l'HSLL és de dos adjunts del Servei de Pediatria i un resident
generalment de pediatria o de Medicina Familiar i Comunitari.
Freqüentment hi ha una quarta persona (opcional) de pediatria
de primària o resident de Medicina Familiar i Comunitati.
Adjuntem el llistat de guàrdies i les seves cobertures dels caps
de setmana de l'any 2013)

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

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 2812/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a guàrdia de
caps de setmana pediatria de l'Hospital de Manacor 2013.
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Quants de pediatres han estat de guàrdia de l'Hospital de
Manacor els caps de setmana de l'any 2013? Se solAlicita detall
per setmana i per torn?

Tots els caps de setmana de l'any, a l'Hospital de Manacor
hi ha un facultatiu especialista de pediatria de guàrdia les 24
hores del dia, i també i ha un metge d'urgència hospitalària
assignat exclusivament a urgències de pediatria en cobertura de
24 hores. Pel que fa a aquest segon cas, dels 104 dies (52 caps
de setmana), 92 han estat coberts per metges d'urgència
hospitalària de la plantilla de l'Hospital de Manacor, i 12 dies
han estat coberts per metges d'Atenció Primària.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 2813/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a guàrdia de
caps de setmana pediatria de l'Hospital Mateu Orfila 2013.
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Quants de pediatres han estat de guàrdia a l'Hospital
Mateu Orfila els caps de setmana de l'any 2013? Se solAlicita
detall per setmana i torn.

A cada torn hi ha un pediatre de guàrdia. Entenent cap de
setmana divendres, dissabte i diumenge, els torns i els pediatres
de guàrdia són:

1. Des de les 8 h. de divendres festiu a les 8 de dissabte, 3
guàrdies de pediatria.
2. Des de les 15.00 h. de divendres a les 8.00 h. de dissabte, 49
guàrdies de pediatria.
3. Des de les 8.00 h. de dissabte a les 8.00 h. de diumenge, 52
guàrdies de pediatria.
4. Des de les 8.00 h. de diumenge a les 8.00 h. de dilluns, 52
guàrdies de pediatria.

Total: 156 guàrdies de pediatria.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 2877/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a tractament de llots.
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).

Amb quin pressupost pensa pagar als gestors de les
depuradores el tractament de llots corresponents al període
des de 2012 fins a l'actualitat?

La tarifa específica pel tractament de llots procedents
d'estacions depuradores d'aigües residuals s'ha aprovat
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definitivament mitjançant acord plenari del Consell de
Mallorca, de 13 de febrer de 2014, publicat al BOIB núm. 26,
de 22 de febrer de 2014, i correcció d'errades al BOIB núm. 30,
de 4 de març de 2014.

El tractament de llots de les depuradores es pagarà des del
moment de l'aprovació definitiva de la tarifa específica
mitjançant el pressupost que per aquests efectes ens doti la
conselleria corresponent en matèria de pressuposts.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 2880/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aportacions
econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (BOPIB núm. 144, de
26 de març de 2014).

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a la
Fundació Kovacs, desglossat per concepte, quantitat,
organisme que fa l'aportació, desglossat per anys 2012 i 2013?

No hi ha cap expedient de despesa i subvenció tramitat a
nom d'aquesta entitat.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 2937/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a oratori de Portals.
(BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

Com valora el conseller que projectes com la construcció
d'un restaurant a l'oratori de Portals es pugin acollir a la Llei
Turística?

Vaig respondre àmpliament a les qüestions relatives a aquest
assumpte a la compareixença a la comissió de turisme del dia 22
de maig de 2014, a la que el diputat que formula la pregunta hi
era present, per tant em remet a l'esmentada comissió.

Palma, 19 de juny de 2014
El conseller de Turisme:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 2942/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a obres al sistema
dunar de Camp de Mar i informe del servei de Recursos
Hídrics. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

Què pensa fer la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori davant el fet que s'hagin iniciat les obres de
construcció d'apartaments que afecten el sistema dunar de
Camp de Mar, sense el corresponent informe del servei de
Recursos Hídrics?

La Direcció general de Recursos Hídrics informa el següent:

El passat 31 de març de 2014 es va dur a terme inspecció del
Servei d'Agents de Medi Ambient, el resultat de la qual és que,
textualment, "es fa constància qu eels treballs es realitzen dins
els límits marcats com autoritzats per fer-hi les futures
construccions, deixant de banda la zona que limita amb la platja
i l'aturada temporalment per part de l'Ajuntament d'Andratx".

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
CQ)

A la Pregunta RGE núm. 2944/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a expedients
sancionadors BTT/MTB a paratges naturals. (BOPIB núm.
145, de 4 d'abril de 2014).

Quants d'expedients sancionadors ha obert la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en aquesta legislatura,
en relació a la pràctica de MTB/BTT a espais naturals
protegits, i especialment al paratge natural de la Serra de
Tramuntana?

Consultada la base de dades d'expedients sancionadors, des
de 2007 fins a 13 d'abril de 2014, hi consten 10 expedients per
trànsit amb bicicletes. Tres són del 2010, 6 del 2011 i 1 del
2012.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
CR)

A la Pregunta RGE núm. 2967/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a protocol gestió
descarts pesca. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

Quin protocol ha seguit fins ara la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la gestió dels
descarts de pesca?

Fins ara la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori no ha seguit cap protocol en la gestió dels descarts de
pesca, perquè l'obligació de desembarcar els descarts és
d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2015.

Quan arribi el moment, es prendran les mesures que
corresponguin i es comunicaran al sector.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
CS)

A la Pregunta RGE núm. 3198/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a dades PHIB-1.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril).

En l'elaboració del Pla hidrològic de les Illes Balears
(PHIB) aprovat el 2013, quins estudis s'han utilitzat com a
suport per a l'elaboració de la memòria tècnica?

Amb les dades i estudis de què disposa actualment la
Direcció General de Recursos Hídrics, i que es troben a l'abast
del públic en general.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 3199/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a dades PHIB-2.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril).

Quina diferència hi ha entre la memòria tècnica del PHIB
aprovat inicialment el 2011 i informat favorablement pel
Consejo Nacional del Agua i la que acompanya el PHIB
aprovat el 2013?

Ambdues memòries que han estat exposades al públic en
períodes diferents. La memòria tècnica que acompanya el Pla
hidrològic de les Illes Balears, aprovat en 2013, és el resultat de
la incorporació de determinades alAlegacions que es varen fer
durant el procés d'informació pública.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
CU)

A la Pregunta RGE núm. 3200/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a dades PHIB-3.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril).

Al Pla aprovat inicialment el 2011 hi figuraven, tant a la
memòria com a la normativa, els noms dels responsables
polítics així com de l'equip tècnic que es responsabilitza del
seu contingut. Quina documentació s'ha elaborat de bell nou
i quins són els autors? Qui són concretament els redactors de
la nova normativa de 2013?

Com ha indicat en incomptables ocasions la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, l'actual equip de
govern va elaborar de bell nou una nova normativa del Pla
hidrològic de les Illes Balears, que ha estat aprovada mitjançant
el Reial Decret 684/2013, de 6 de setembre.

Pel que fa als redactors de la nova normativa, indicar que
aquesta s'ha redactat per un equip multidisciplinar, integrat pels
empleats públics de la Direcció General de Recursos Hídrics,
així com de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental,
a l'igual que l'esborrany de Pla hidrològic de l'any 2011.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
CV)

A la Pregunta RGE núm. 3202/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a dades PHIB-4.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril).

La Directiva Marc de l'Aigua (Directiva 2000/60/CE)
estableix en el seu article 8 l'obligació de caracteritzar l'estat
ecològic i químic de les aigües superficials, tant costaneres
com epicontinentals, i de realitzar-ne el seguiment. Per això,
estableix en el seu Annex V els indicadors que s'han de fer
servir. L'estudi d'aquests indicadors requereix una alta
especialització i la utilització d'anàlisis multiparamètriques
aprovades en els processos d'intercalibratge. Disposa la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de tècnics
especialitzats als dits indicadors? En cas afirmatiu, se solAlicita
relació nominal d'aquests, titulació disponible i publicacions
científiques o estudis tècnics realitzats que avalin aquesta
especialització.

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori té la
sort de poder comptar amb tècnics altament qualificats i
especialitzats que es troben a la Direcció General de Recursos
Hídrics, concretament al Servei d'Estudis i Planificació, que
varen ser formats per l'anterior cap d'aquest servei, i que
actualment presten serveis a l'esmentada Direcció General. Això
sense perjudici que també compta amb altres tècnics d'altres
serveis que igualment es troben altament qualificats i
especialitzats.

La titulació d'aquests tècnics és multidisciplinar. Així podem
comptar amb enginyers de camins, canals i ports, enginyers de
mines, geòlegs, enginyers tècnics d'obres públiques, enginyers
agrònoms, etc.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
CX)

A la Pregunta RGE núm. 3203/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a dades PHIB-5.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril).

Per quin motiu no s'ha realitzat el seguiment els anys 2011,
2012 i 2013 de l'estat ecològic de les aigües superficials, tant
costaneres com epicontenental, establert a l'article 8 de la
Directiva 2000/60/CE?

Els programes de seguiment a què es refereix l'art. 8 DMA
(Directiva Marc de l'Aigua) no consisteixen en campanyes
anuals sinó que inclouen diferents tipus de campanyes amb
diferents freqüències depenent dels paràmetres considerats i de
la qualificació de cada massa d'aigua.

Per a respondre a aquesta qüestió cal considerar dos  tipus de
seguiments:

1. En el cas dels paràmetres pels quals la demarcació va
establir una avaluació cada 6 o 18 anys, no ha estat necessari
realitzar aquest seguiment perquè es disposa de dades d'una
campanya realitzada entre els anys 2008 i 2009 i la previsió (ja
considerada en l'actual pressupost d'aquesta conselleria) és
contractar una nova campanya entre 2014 i 2015 seguint el
ritme previst.
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2. En el cas dels paràmetres pels quals es va establir una
avaluació cada 3 o 6 mesos o cada 3 anys, també està previst
contractar noves campanyes al 2014 i 2015 (ja considerada en
l'actual pressupost d'aquesta conselleria).

S'ha d'esmentar que aquests paràmetres no es varen avaluar
durant els anys 2007, 2008, 2009 i 2010. Per tant durant la
passada legislatura no es varen realitzar els campanyes
establertes i durant aquesta legislatura si que es faran.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
CY)

A la Pregunta RGE núm. 3204/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a dades PHIB-6.
(BOPIB núm. 146, d'11 d'abril).

Amb quines dades i en base a quins estudis es
caracteritzarà l'estat ecològic de les aigües superficials en el
segon cicle de planificació hidrològica (desembre 2015) que ha
s'ha iniciat atenent a la Directiva marc europea de l'aigua?

Amb les dades i estudis de què disposa actualment la
Direcció General de Recursos Hídrics, així com amb les dades
i estudis de què pugui disposar des del moment actual fins que
es tengui el termini per finalitzar el segon cicle de planificació
hidrològica.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
CZ)

A les Preguntes RGE núm. 3841/14 a 3852/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
alumnat estranger (1 a 12). (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril).

Quin percentatge d'alumnat estranger hi ha a cada un dels
centres d'educació infantil i primària, tant públics com
concertats, a cada un dels municipis de d'Eivissa, de
Formentera, de Mallorca i de Menorca a 1 de gener de 2014?

Quin percentatge d'alumnat estranger hi ha matriculat
d'ensenyament secundari a cada un dels IES, tant públics com
a privats concertats, a cada un dels municipis de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera a 1 de gener de 2014?

Quin percentatge d'alumnat estranger hi ha matriculat de
batxillerat a cada un dels IES, tant públics com a privats
concertats, a cada un dels municipis de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera a 1 de gener de 2014?

Són a la vostra disposició a la Conselleria d'Educació, al
Servei d'Escolarització.

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

Ordre de Publicació
DA)

A la Pregunta RGE núm. 4044/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a llei de turisme i
projectes especulatius. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de
2014).

Com valora el conseller que projectes urbanístics lligats
fins i tot a persones condemnades per frau, com el plantejat per
la trama d'empreses lligades al Sr. Grande a sòl rústic a Can
Picafort, es puguin acollir a la Llei del Turisme per fer-se
efectius?

L'aplicació de la llei ho és independentment de la persona
física o jurídica que fa una petició. O es compleix la llei o no es
compleix.

Palma, a 19 de juny de 2014
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
DB)

A la Pregunta RGE núm. 4198/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a pla d'acció de
mitigació contra el canvi climàtic 2013-2020 i procés de
participació. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de 2014).

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

El procés d'elaboració del Pla esmentat, ha seguit els
procediments establerts a la normativa vigent i concretament el
que es disposa al Decret 140/2007, de 23 de novembre, de
modificació del Decret 60/2005, de 27 de maig, pel qual es crea
la Comissió Interdepartamental i el Comitè Tècnic sobre el
canvi climàtic.

El Pla en qüestió havia estat presentat prèviament davant el
comitè tècnic sobre canvi climàtic de les Illes Balears en data
04-12-2013. Posteriorment es van incorporar les esmenes i
aportacions sorgides de les deliberacions entre els diferents
òrgans que integren el comitè tècnic que en reunió de data 25-
03-14 el va acceptar i elevar a la Comissió per a la seva
aprovació.

En qualsevol cas, s'ha de remarcar que la Llei 27/2006, de
18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la
informació, participació pública i accés a la justícia en matèria
de medi ambient, preveu a l'article 17 les matèries als plans i
programes  de les quals s'haurà de garantir la participació
pública, i entre aquestes matèries no s'inclou el canvi climàtic,
cosa que fa que no s'hagi de dur a terme aquest procediment per
aquesta planificació.

Com a darrera consideració sobre aquesta pregunta s'ha de
dir que la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
roman oberta a considerar les aportacions i suggeriments que es
puguin presentar per futures revisions i actualitzacions del Pla
d'Acció de Mitigació contra el canvi climàtic a les Illes Balears
2013-2020.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
DC)

A la Pregunta RGE núm. 4260/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a actuacions a Ses
Fontanelles, contaminació de metalls pesants i principi de
precaució. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

Quines són les actuacions iniciades pel Govern en
aplicació del principi de precaució i protecció del medi
ambient a la zona humida de Ses Fontanelles?

Les actuacions que s'han dut a terme són les següents:
Informe del Servei de Residus i Sòls contaminants sobre el

Pla de gestió de residus del projecte d'urbanització de Ses
Fontanelles SUP 79-01, a petició de l'Ajuntament de Palma. En
aquest informe es conclou de forma taxativa que tots aquells
residus amb característiques de perillositat segons la Llista
Europea de residus (codis LER), s'haurà de preveure  la seva
retirada selectiva, evitant la mescla amb altres residus perillosos
o no perillosos. Tant en aquest cas com en el de la retirada
d'altres residus no perillosos, s'haurà de dur a terme mitjançant
gestors autoritzats a l'efecte, complimentant els documents de
control i seguiment previstos per la normativa i conservant les
còpies que permetin acreditar la seva gestió correcta.

Als efectes de la pertinent supervisió de les actuacions
desenvolupades, la direcció facultativa de l'obra ha de
comunicar al Servei de residus i sòls contaminants l'inici de les
obres, així com qualsevol incidència rellevant que es produís
durant el seu desenvolupament. Una vegada acabada l'obra els
residus existents s'hauran d'haver gestionat de la forma indicada
a l'informe a més de les indicacions incloses al Pla de gestió de
residus presentat.

Per una altra banda es recorda que és l'Ajuntament de Palma
el responsable administratiu de controlar l'execució del Pla de
vigilància ambiental i és el que remet els informes periòdics
d'auditoria ambiental a la Direcció General de Recursos Hídrics,
al Servei de Protecció d'Espècies i a la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
DD)

A la Pregunta RGE núm. 4389/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
investigacions per renúncies de caps de deparament. (BOPIB
núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

Tenen ordre els inspectors educatius d'investigar les
renúncies del cap de Departament dels IES?

El Decret 102/2012, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el
reglament orgànic dels instituts d'educació secundària (BOIB
05/10/02 núm. 120) especifica a l'article 46 el procés de
designació dels caps de departament dels instituts d'educació
secundària (IES) i la durada en el càrrec.

D'altra banda, el procés de cessament dels caps de
departament didàctic o de família professional està establert a
l'article 48 de l'esmentat Decret. Correspon als directors dels
IES exercir la representació de l'institut i representar oficialment
l'Administració educativa, sense perjudici de les atribucions de
les altres autoritats educatives. En funció de la seva

competència de complir i fer complir les lleis i altres
disposicions vigents, i vetllar-ne per la correcta aplicació del
centre, els directors han d'analitzar les renúncies motivades que
els caps de departament puguin haver presentat i resoldre la
seva acceptació o no, segons pertoqui. És funció de la Inspecció
Educativa vetllar pel compliment, en els centres educatius, de
les lleis, els reglaments i altres disposicions vigents que afectin
el sistema educatiu, entre les quals s'inclou el Decret 120/2002.
També és funció de la Inspecció Educativa supervisar,
assessorar i controlar, des del punt de vista pedagògic,
organitzatiu i de gestió el funcionament dels centres educatius
i els programes que hi incideixin.

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

Ordre de Publicació
DE)

A la Pregunta RGE núm. 4549/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria
de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de
2014).

Quin organisme és el competent per a la imposició de
sancions per infraccions a la Llei de símbols a la Conselleria
de Turisme i Esports?

Segons allò que disposa la Llei 9/2013, la potestat
sancionadora correspon a la conselleria a la qual estigui afecte
el servei públic que es presta en el bé moble o immoble al qual
s'hagi comès al presumpta infracció. En cas que no es pugui
atribuir clarament a una conselleria o que n'afecti diverses, la
potestat sancionadora correspon a la conselleria competent en
matèria de patrimoni.

Palma, 21 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
DF)

A les Preguntes RGE núm.4553/14 i 4554/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
sopar a San Francisco (I i II). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig
de 2014).

A quantes persones es va convidar a sopar per part del
Govern a San Francisco el 13 de novembre de 2013? Relació
de persones que van sopar a costa del Govern a San Francisco
el 13 de novembre de 2013?

En el sopar realitzat a San Francisco el dia 13 de novembre
de 2013 amb motiu del viatge oficial a Califòrnia amb
SS.AA.RR els prínceps d'Astúries; el ministre d'Assumptes
Exteriors i de Cooperació i la secretària d'Estat de Turisme del
Govern estatal, per la commemoració de lII centenari del
naixement de Fra Juníper Serra, assistiren els membres de la
comitiva del president; el director del Gabinet de la Presidència,
el cap de la Secretaria de Protocol i Relacions Públiques, el cap
de l'Oficina de Coordinació del Gabinet, la directora general de
Coordinació del Govern, el càmera, el fotògraf i el comissionat
autonòmic per a l'Any Juníper Serra 2013.
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Palma, 30 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DG)

A la Pregunta RGE núm. 4562/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a diners en
efectiu al viatge als EUA (I). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig
de 2014).

Quina va ser la quantitat de diners que es va portar en
efectiu metàlAlic al viatge als Estats Units d'Amèrica de
novembre de 2013, que es va ocultar en el resposta a la
pregunta 15063/2013?

Seguint el procediment habitual de regulació dels pagaments
lliurats a justificar, establert en el Decret 135/2001, de 14 de
desembre, la quantitat d'efectiu metàlAlic per fer front a les
despeses imprevistes i no inventariables que poguessin sortir
durant el viatge oficial a Califòrnia realitzat en el mes de
novembre de 2013, a càrrec dels pressuposts del Gabinet de la
Presidència, va ser de 9.000 USD i 124,47i, quedant
correctament justificada la despesa realitzada.

Palma, 30 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DH)

A la Pregunta RGE núm. 4563/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a diners en
efectiu al viatge als EUA (II). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig
de 2014).

Quina quantitat de diners en efectiu metàlAlic es va
reintegrar després del viatge a Estats Units d'Amèrica de
novembre de 2013, que es va ocultar en el resposta a la
pregunta 15064/13?

Seguint el procediment habitual de regulació dels pagaments
lliurats a justificar, establert en el Decret 135/2001, de 14 de
desembre, la quantitat de bitllets metàlAlics reintegrats després
de fer front a les despeses imprevistes i no inventariables que
sortiren durant el viatge oficial a Califòrnia realitzat en el mes
de novembre de 2013, a càrrec dels pressuposts del Gabinet de
la Presidència, va ser de 6.905 USD i 124,47i.

Palma, 30 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DI)

A la Pregunta RGE núm. 4564/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a diners en
efectiu al viatge als EUA (III). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig
de 2014).

Quants de diners en efectiu es va utilitzar en el viatge als
Estats Units d'Amèrica de novembre de 2013?

Seguint el procediment habitual de regulació dels pagaments
lliurats a justificar, establert en el Decret 135/2001, de 14 de
desembre, la quantitat d'efectiu utilitzat per fer front a les
despeses imprevistes i no inventariables que sortiren durant el
viatge oficial a Califòrnia realitzat en el mes de novembre de
2013, a càrrec dels pressuposts del Gabinet de la Presidència, va
ser de 1.926,61 USD.

Palma, 30 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DJ)

A la Pregunta RGE núm. 4565/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatge oficial
a Califòrnia. (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

Desglossament de l'import de 19.321,11i imputats al
Gabinet de Presidència corresponent al viatge oficial a
Califòrnia realitzat al novembre del 2013?

Desglossament de les despeses del viatge del president i del
personal del Gabinet de la Presidència a Califòrnia de novembre
de 2013, imputades al pressupost del Gabinet de la  Presidència.

Concepte Import
Bitllets avió 6.841,40i 
Hotel 4.322,07i 
Bitllets avió 3.157,64i 
Hotel 2.231,56i 
Bitllets avió    897,88i 
Restaurant      10,57i 
Restaurant        9,72i 
Restaurant        5,83i 
Restaurant        5,24i 
Restaurant        4,16i 
Restaurant        5,83i 
Restaurant        5,83i 
Restaurant        5,83i 
Restaurant    259,23i 
Restaurant    149,28i 
Restaurant    194,18i 
Restaurant      60,03i 
Restaurant        7,41i 
Restaurant    145,64i 
Restaurant    457,30i 
Restaurant      47,57i 
Restaurant        7,88i 
Restaurant        9,32i 
Restaurant        1,85i 
Restaurant      11,53i 
Restaurant      18,92i 
Restaurant      67,28i 
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Facturació cia. aèria      47,09i 
Restaurant        3,39i 
Restaurant    202,50i 
Restaurant        3,02i 
Restaurant         9,26i 
Restaurant        40,97i 
Restaurant        22,17i 
Restaurant        37,97i 
Restaurant        13,76i 

Palma, 30 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DK)

A la Pregunta RGE núm. 4620/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (I). (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).

Quantes actes ha incoat la conselleria a cadascuna de les
illes en matèria de relacions laborals al 2012?

El procediment sancionador per infraccions en l'ordre social
s'inicia per acta d'infracció estesa per la Inspecció de Treball i
Seguretat Social segons estableix l'article 1.2 del RD 928/1998,
de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament per a la imposició
de sancions per infraccions en l'ordre social i per als expedients
de liquidació de quotes de la Seguretat Social, en relació amb la
disposició addicional quarta 1 de la Llei 42/1997, de 14 de
novembre, d'Ordenació de la inspecció de treball i seguretat
social i amb l'article 52.1.a) del Text refós de la Llei
d'infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat per Reial
decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

Per tant, la conselleria no inicia expedients sancionadors en
matèria de relacions laborals ja que correspon a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social iniciar-los per mitjà de l'extensió de
la corresponent acta d'infracció que posteriorment es trameten
a la Conselleria per a la seva resolució.

Palma, 20 de maig de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
DL)

A la Pregunta RGE núm. 4621/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (II). (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).

Quin és l'import de les actes formulades al 2012 per la
Conselleria en matèria de relacions laborals?

El procediment sancionador per infraccions en l'ordre social
s'inicia per acta d'infracció estesa per la Inspecció de Treball i
Seguretat Social segons estableix l'article 1.2 del RD 928/1998,
de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament per a la imposició
de sancions per infraccions en l'ordre social i per als expedients
de liquidació de quotes de la Seguretat Social, en relació amb la
disposició addicional quarta 1 de la Llei 42/1997, de 14 de
novembre, d'Ordenació de la inspecció de treball i seguretat

social i amb l'article 52.1.a) del Text refós de la Llei
d'infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat per Reial
decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

Per tant, la conselleria no ha formulat actes en matèria de
relacions laborals ja que correspon a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social estendre-les i notificar-les i posteriorment
trametre-les a la Conselleria per a la seva resolució. 

Palma, 20 de maig de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
DM)

A la Pregunta RGE núm. 4622/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (III). (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).

Quantes han estat les resolucions confirmades en els
expedients sancionadors en matèria de relacions laborals al
2012?

Durant l'any 2012 s'han confirmat 58 actes d'infracció
esteses per la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria
de relacions laborals.

Palma, 20 de maig de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
DN)

A la Pregunta RGE núm. 4623/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (IV). (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).

Quin és l'import de les resolucions confirmades en els
expedients sancionadors en matèria de relacions laborals al
2012?

L'import de les resolucions emeses durant l'any 2012 que
confirmen actes d'infracció esteses per la Inspecció de Treball
i Seguretat Social en matèria de relacions laborals és de
346.714i.

Palma, 20 de maig de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
DO)

A la Pregunta RGE núm. 4624/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (V). (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).

Quantes han estat les resolucions anulAlades, a cadascuna
de les illes, al 2012 en relació als expedients sancionadors en
matèria de relacions laborals?

Durant l'any 2012 es va anulAlar una acta d'infracció estesa
en matèria de relacions laborals per la Inspecció de Treball i
Seguretat Social i corresponia a l'illa de Menorca.

Palma, 20 de maig de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
DP)

A la Pregunta RGE núm. 4625/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (VI). (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).

Quantes actes d'expedients sancionadors s'han incoat en
matèria de relacions laborals al 2013, a cadascuna de les
illes?

El procediment sancionador per infraccions en l'ordre social
s'inicia per acta d'infracció estesa per la Inspecció de Treball i
Seguretat Social segons estableix l'article 1.2 del RD 928/1998,
de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament per a la imposició
de sancions per infraccions en l'ordre social i per als expedients
de liquidació de quotes de la Seguretat Social, en relació amb la
disposició addicional quarta 1 de la Llei 42/1997, de 14 de
novembre, d'Ordenació de la inspecció de treball i seguretat
social i amb l'article 52.1.a) del Text refós de la Llei
d'infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat per Reial
decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

Per tant, la conselleria no inicia expedients sancionadors en
matèria de relacions laborals ja que correspon a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social iniciar-los per mitjà de l'extensió de
la corresponent acta d'infracció que posteriorment es trameten
a la Conselleria per a la seva resolució.

Palma, 20 de maig de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
DQ)

A la Pregunta RGE núm. 4626/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (VII). (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).

Quin és l'import de les actes en expedients sancionadors en
matèria de relacions laborals aixecades al 2013?

El procediment sancionador per infraccions en l'ordre social
s'inicia per acta d'infracció estesa per la Inspecció de Treball i

Seguretat Social segons estableix l'article 1.2 del RG 928/1998,
de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament per a la imposició
de sancions per infraccions en l'ordre social i per als expedients
de liquidació de quotes de la Seguretat Social, en relació amb la
disposició addicional quarta 1 de la Llei 42/1997, de 14 de
novembre, d'Ordenació de la inspecció de treball i seguretat
social i amb l'article 52.1.a) del Text refós de la Llei
d'infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat per Reial
decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

Per tant, la conselleria no ha formulat actes en matèria de
relacions laborals ja que correspon a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social estendre-les i notificar-les i posteriorment
trametre-les a la Conselleria per a la seva resolució.

Palma, 20 de maig de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
DR)

A la Pregunta RGE núm. 4627/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals al 2013 (VIII).
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

Quantes han estat les resolucions confirmades als
expedients sancionadors en matèria de relacions laborals al
2013?

Durant l'any 2013 s'han confirmat 117 actes d'infracció
esteses per la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria
de relacions laborals.

Palma, 20 de maig de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
DS)

A la Pregunta RGE núm. 4628/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals (IX). (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).

Quin ha estat l'import de les resolucions confirmades en els
expedients sancionadors en matèria de relacions laborals del
2013?

L'import de les resolucions emeses durant l'any 2013 que
confirmen actes d'infracció esteses per la Inspecció de Treball
i Seguretat Social en matèria de relacions laborals és de
539.680i.

Palma, 20 de maig de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
DT)

A la Pregunta RGE núm. 4629/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedients
sancionadors en matèria de relacions laborals  (X). (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).

Quantes han estat les resolucions anulAlades al 2013 en
relació als expedients sancionadors en matèria de relacions
laborals, a cadascuna de les illes?

Durant l'any 2013 es varen anulAlar dues actes d'infracció
esteses en matèria de relacions laborals per la Inspecció de
Treball i Seguretat Social i ambdues corresponien a l'illa de
Mallorca.

Palma, 20 de maig de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
DU)

A la Pregunta RGE núm. 4704/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reconeixements
mèdics als treballadors i treballadores a la Conselleria
d'Educació. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Quina ha estat la darrera promoció de reconeixements
mèdics de vigilància de la salut per als treballadors i
treballadores de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats?

Les dades dels reconeixements mèdicolaborals periòdics del
personal de serveis generals de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats són els següents:

Personal no docent centres educatius - Febrer 2013- Octubre
2013.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Nuria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DV)

A la Pregunta RGE núm. 4746/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Equip Atles. (BOPIB
núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Quines persones formen part de l'Equip Atles?

L'equip Atles està format per un  equip multidisciplinar de
docents en actiu amb un perfil d'atenció a la diversitat i anglès,
dels diferents nivells d'educació, EI, EP, ESO i EOI.

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

Ordre de Publicació
DX)

A la Pregunta RGE núm. 4747/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Equip Atles (II).
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Com han estat elegides les persones que formen part de
l'Equip Atles?

S'han utilitzat els següents criteris:
- Docents en actiu amb coneixement de la realitat educativa

actual.
- Experiència i currículum professional amb perfil d'atenció

a la diversitat, d'ensenyament de i en llengua estrangera o de
coneixements d'anglès.

- Persones de diferents nivells educatius.
- Voluntat d'entrar a formar part de l'equip.

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

Ordre de Publicació
DY)

A la Pregunta RGE núm. 4748/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Equip Atles (III).
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Quin és el perfil i la formació de les persones que formen
part de l'Equip Atles?

Per tal de desenvolupar una tasca tan completa com la que
s'ha encomanat a l'Equip Atles ha estat necessari un equip
multidisciplinari. Els components d'aquest equip tenen una
formació acadèmica, uns coneixements i experiències diferents
per tal que la suma, pugui donar resposta a tots els camps i
disciplines. Treballar amb el mateix objectiu amb enfocaments
distints.

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

Ordre de Publicació
DZ)

A la Pregunta RGE núm. 4749/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Equip Atles (IV).
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Quin és el pressupost de l'Equip Atles per al curs 2013-
2014?

Segons la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats de 21 de gener de 2014, l'equip Atles és una
continuació de l'equip de suport a la incorporació tardana
(ESAIT), per aquest motiu té el mateix pressupost que s'havia
assignat a l'ESAIT.

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

A la Pregunta RGE núm. 4753/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reunions
d'ensenyament concertat. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de
2014).

Quantes (quines i quan) reunions de la Mesa concertada
s'han celebrat durant el 2013 i 2014?

Durant 2013 i 2014, la Mesa de l'ensenyament privat
concertat de les Illes s'ha reunit en tres ocasions, en les dates
següents:

- Dia 22 de gener de 2013.
- Dia 19 de novembre de 2013.
- Dia 18 de febrer de 2014.

Durant 2013 i 2104, la Mesa de taules salarials de
l'ensenyament privat concertat de les Illes s'ha reunit en una
ocasió:

- Dia 6 de març de 2014.

Durant 2013 i 2014, la Comissió de concerts educatius de les
Illes Balears s'ha reunit en cinc ocasions, en les dates següents:

- Dia 22 de març de 2013.
- Dia 18 de juny de 2013.
- Dia 19 de juliol de 2013.
- Dia 19 de novembre de 2013.
- Dia 11 d'abril de 2014.

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

Ordre de Publicació
EB)

A la Pregunta RGE núm. 4754/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reunions
ensenyament concertat  (I). (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de
2014).

Quins han estat els ordres del dia de les reunions de la
Mesa concertada que s'han celebrat durant el 2013 i 2014?

Ordres del dia de les reunions que la Mesa de l'ensenyament
privat concertat de les Illes Balears ha mantingut durant el 2013
i 2014:

- Data: 22 de gener de 2013
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.

2.- Informació de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, de 21 de desembre de 2012, per la qual es duu a
terme la convocatòria per a l'establiment i la renovació dels
concerts educatius a partir del curs acadèmic 2013-2014.
3. Informació de l'informe provisional sobre la gestió dels
concerts educatius vigents durant el curs escolar 2010-2011
emès per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat.
4. Decret de mòduls econòmics per a l'any 2013.
5. Precs i preguntes.

- Data: 19 de novembre de 2013
Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Informació de la Resolució del director general de
Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de
XX de novembre per la qual es modifica la Resolució del
director general de Planificació, Infraestructures i Recursos
Humans de 19 de juliol de 2013 sobre la dotació addicional de
personal d'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat
concertat per al curs 2013-2014.
3. Precs i preguntes.

- Data: 18 de febrer de 2014
Ordre del dia:
1. Ordre del tractament integrat de les llengües (TIL)
2. Jubilacions parcials.
3. Precs i preguntes.

Ordres del dia de les reunions que la Mesa de taules salarials de
l'ensenyament privat concertat de les Illes ha mantingut durant
el 2013 i 2014:

- Data: 6 de març de 2014
Ordre del dia:
1. Taules salarials del VI Conveni colAlectiu d'empreses
d'ensenyament privades sostingudes total o parcialment amb
fons públics.

Ordres del dia de les reunions que la Comissió de concerts
educatius de les Illes Balears ha mantingut durant el 2013 i
2014:

- Data: 22 de març de 2013
Ordre del dia:
1. Establiment i renovació dels concerts educatius a partir del
curs acadèmic 2013-2014.
2. Precs i preguntes.

- Data: 18 de juny de 2013
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Informació de la Resolució provisional per a l'ampliació de
la dotació de personal d'atenció a la diversitat a l'ensenyament
privat concertat per al curs 2013- 2014.
3. Informació dels grups per a l'autorització dels programes de
diversificació curricular per al curs 2013-2014 en els centres
privats concertats de les Illes Balears que imparteixen
ensenyaments d'educació secundària obligatòria.
4. Esborrany de resolució per la qual es determinen els
certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres i
activitats de millora de la competència lingüística llengua
anglesa.
5. Precs i preguntes.

- Data: 19 de juliol de 2013
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Informació de la Resolució definitiva dels concerts educatius
per al curs 2013-2014.
3. Informació dels grups per a l'autorització dels programes de
diversificació curricular per al curs 2013-2014 en els centres
privats concertats de les Illes Balears que imparteixen
ensenyaments d'educació secundària obligatòria.
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4. Informació de la Resolució definitiva per a l'ampliació de la
dotació de personal d'atenció a la diversitat a l'ensenyament
privat concertat per al curs 2013-2014.
5. Precs i preguntes.

- Data: 19 de novembre de 2013:
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats
de XX de desembre de 2013 per la qual es convoca el
procediment per l'establiment, renovació i modificació del
concerts educatius per al curs acadèmic 2014-2015.
3.- Precs i preguntes.

- Data: 11 d'abril de 2014
Ordre del dia:
1. Establiment i renovació dels concerts educatius a partir del
curs acadèmic 2014-2015.
2. Precs i preguntes.

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

Ordre de Publicació
EC)

A la Pregunta RGE núm. 4827/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a personal
IBABSA-Salut Animal. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de
2014).

Amb quin personal compta IBABSA, com a propi, per fer el
seguiment dels programes de salut animal? Es demana
especificar els anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.

El personal amb qui va comptar l'antic IBABSA com a propi
per fer el seguiment dels programes de salut animal l'any 2009
va ser de 10 empleats.

El personal amb qui va comptar l'antic IBABSA com a propi
per fer el seguiment dels programes de salut animal l'any 2010
va ser de 10 empleats.

El personal amb qui va comptar l'antic IBABSA com a propi
per fer el seguiment dels programes de salut animal l'any 2011
va ser de 10 empleats.

El personal amb qui va comptar l'antic IBABSA com a propi
per fer el seguiment dels programes de salut animal l'any 2012
va ser de 17 empleats des del mes de gener fins al 8 de juliol i
des del 8 de juliol fins al 31 de desembre 10 empleats.

El personal amb qui va comptar SEMILLA com a propi per
fer el seguiment dels programes de salut animal l'any 2013 va
ser de 9 empleats durant el primer semestre i 15 durant el segon.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
ED)

A la Pregunta RGE núm. 4832/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a resultats
de laboratori, seguiment llengua blava. (BOPIB núm. 150, de
9 de maig de 2014).

Quin és el retard o demora en tenir els resultats de
laboratori externalitzats referent a la presència o no del virus

a les mostres de moscards capturats a les granges sentinelles
del seguiment de la llengua blava?

El laboratori no determina la presència o no del virus de la
llengua blava als moscards capturats a les granges sentinelles,
determina l'espècie del moscard.

No hi ha cap retard o demora en tenir els resultats. Es
compleixen els terminis establerts al Programa Nacional de
Vigilància de Llengua Blava.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
EE)

A les Preguntes RGE núm. 4838/14 a 4842/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a avisos seguiment malaltia "vaques boges" 2009, 2010, 2011,
2012 i 2013. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Quants d'avisos referents a bovins morts a explotació, per
tal de prestar el servei de recollida de les pertinents mostres
per fer els controls de la malaltia de les vaques boges s'han
rebut durant els anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013?

El nombre d'avisos rebuts durant els anys 2009, 2010, 2011,
2012 i 2013 és:

2009 Avisos morts a l'explotació
Mallorca 397
Menorca 577
Eivissa   12
Formentera     0
Total 986

2010 Morts a l'explotació
Mallorca 279
Menorca 534
Eivissa     9
Formentera     0
Total 822

2011 Morts a l'explotació
Mallorca 326
Menorca 558
Eivissa   14
Formentera     0
Total 898

2012 Morts a l'explotació
Mallorca 235
Menorca 455
Eivissa   11
Formentera     0
Total 701

2013 Morts a l'explotació
Mallorca 218
Menorca 452
Eivissa   12
Formentera     0
Total 682
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Nota: S'observa una notable diferència entre els anys 2011 i
2012. Aquesta disminució es deguda a l'Ordre 2493/2011 del 22
de setembre, on s'augmenta l'edat dels animals susceptibles de
recollida de mostra de 36 a 48 mesos en el cas de bovins morts
en explotació.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
EF)

A la Pregunta RGE núm. 4852/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a donar compliment
a l'article 48 de la Constitució Espanyola (I). (BOPIB núm.
150, de 9 de maig de 2014).

Quines mesures concretes està impulsant la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per donar compliment a
l'article 48 de la Constitució Espanyola?

Les derivades del compliment de la normativa vigent.

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

Ordre de Publicació
EG)

A la Pregunta RGE núm. 4853/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a donar compliment
a l'article 48 de la Constitució Espanyola (II).(BOPIB núm.
150, de 9 de maig de 2014).

Qui pressupost dedica la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats per donar compliment a l'article 48 de la
Constitució Espanyola?

El que s'aprovà per llei de pressuposts autonòmics per l'any
2014.

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

Ordre de Publicació
EH)

A la Pregunta RGE núm. 4884/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a crema de rostolls
sense autorització. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Relació d'expedients oberts a l'illa d'Eivissa durant els
exercicis 2011, 2012 i 2013 especificant data dels fets,
municipi on s'han produït i sanció imposada, per crema de
rostolls sense autorització.

Expedients sancionadors per cremes de rostolls sense
autorització a Eivissa.

2011
Data del fet Municipi Sanció
12/01/2011 Sant Joan 300
02/04/2011 Sant Joan 800
28/04/2011 Sant Josep 200
09/05/2011 Sant Joan 200

09/05/2011 Santa Eulària 200
08/05/2011 Santa Eulària 300
17/05/2011 Sant Josep 200
14/06/2011 Santa Eulària 300
25/09/2011 Sant Josep 100
06/10/2011 Sant Josep 300

2012
Data del fet Municipi Sanció
18/01/2012 Santa Eulària 500
01/05/2012 Sant Josep 300
09/05/2012 Santa Eulària 200
10/06/2012 Santa Eulària 300
10/08/2012 Santa Eulària 300

2013
Data del fet Municipi Sanció
11/09/2012 Sant Antoni 100
26/10/2012 Sant Josep 150
28/09/2012 Sant Josep 1000
01/04/2013 Santa Eulària 300
24/01/2013 Sant Josep pendent
13/02/2013 Sant Josep pendent
09/05/2013 Santa Eulària 100
08/05/2013 Santa Eulària 100
07/05/2013 Sant Antoni 150
20/05/2013 Sant Antoni 100
06/05/2013 Sant Josep 100
22/05/2013 Santa Eulària 100
21/06/2013 Santa Eulària 100
22/06/2013 Sant Joan 150

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
EI)

A les Preguntes RGE núm. 4931/14 i 4932/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a
tancament accés caleta d'El Toro (Calvià) 1 i 2. (BOPIB núm.
151, de 16 de maig de 2014).

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 dos mesos, quines gestions ha fet
Port de les Illes Balears per acabar amb aquesta situació?

Quines gestions pensa fer Port 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, donat que és l'únic accés disponible i que
s'està vulnerant la servitud d'accés a la costa del passat mes
d'agost de 2013?

Ports IB, en data 5 de maig, va autoritzar a OCIBAR, S.A.
a executar l'obra d'execució de l'escala metàlAlica com a nou
accés a la caleta del Toro.

Palma, 29 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
EJ)

A la Pregunta RGE núm. 4933/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a autorregulació
dels party boats, turisme. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de
2014).

Creu el conseller de Turisme que el codi de bones
pràctiques i autorregulació plantejat 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?

L'oferta única dels "party-boats" és un dels múltiples
productes turístics generadors d'activitat econòmica que el
sector privat ofereix a les illes. No és un producte que
promocionem, però existeix, i el que feim és intentar mitigar els
possibles efectes negatius que pot ocasionar, malgrat que la
comunitat autònoma no té competència ni en matèria de renous
a la mar, ni en matèria de seguretat dins les embarcacions.

Des de l'estiu de 2012 hem mantingut reunions
interadministracions i amb el sector, amb consells insulars,
ajuntaments, Guàrdia Civil, Sasemar, Delegació del Govern,
Conselleria de Medi Ambient, APEAM, Capitania Marítima,
Autoritat Portuària i Ports IB.

Fruit d'aquestes reunions amb el sector i amb les
administracions implicades:

1. Tenim preparat un protocol d'actuació per deixar clar el
paper de cada una de les administracions en el control de
l'activitat.

2. Tenim aprovat, conjuntament amb la patronal APEAM,
un codi de bones pràctiques a instància nostra i que aquesta
patronal ha adoptat com a part del seu règim disciplinari intern.

A més a més, dins el nostre àmbit competencial, s'ha posat
en marxa el cens d'empreses que es dediquen a l'activitat de
transport turístic marítim de passatgers, entre les que es troben
els party boats, i tenim un total de 50 empreses i 90
embarcacions amb tota la documentació en regla, que ha estat
facilitada al servei marítim de la guàrdia civil.

És de destacar la bona predisposició del sector i la
coordinació interadministrativa que es du a terme durant aquesta
legislatura per evitar que aquesta activitat causi molèsties a
tercers.

Palma, 29 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
EK)

A la Pregunta RGE núm. 4934/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a autoregulació dels
party-boats, medi ambient. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de
2014).

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
damunt el medi ambient?

És evident que la proposta presentada pel sector, en concret
per l'Associació Patronal d'Empresaris d'Activitats marítimes de

Balears APEAM, avalua en suficiència els principals problemes
relacionats amb l'activitat dels party-boats, i li dóna una solució
raonable.

Els principals problemes avaluats per APEAM amb la seva
corresponent solució són:

- Informació dels responsables dels party boats amb caràcter
previ a la sortida de l'obligat compliment de les normes i
instruccions del capità i de la tripulació als assistents.
Comptaran a bord amb el personal necessari per a l'adequat
manteniment de l'ordre. Es comprometen inclús a cancelAlar
l'excursió.

- Normes d'admissió. Es comprometen a rebutjar l'ingrés en
el vaixell d'aquells passatgers amb símptomes d'embriaguesa o
amb efectes de drogues.

-Música i contaminació acústica. Els equips de música els
adequaran per tal d'evitar contaminació acústica. La sortida i
entrada a port es farà amb el màxim respecte als efectes de no
ocasionar molèsties a tercers. Aquesta cautela es farà a les zones
pròximes a les zones habitades i es respecti el nivell ecològic de
zones protegides.

- Residus. Totes les empreses han de disposar dels
dispositius necessaris de recollida selectiva a cada embarcació.

Per tant, es considera com una passa molt important i
positiva la que han donat els membres de l'associació APEAM
per tal de donar resposta als problemes detectats per les
Administracions afectades (Govern Central, Govern Autonòmic,
Ajuntaments).

A part de l'evident bona voluntat de millora del sector, cal
dir que aquest Govern CAIB, la Delegació del Govern i les
Ajuntaments afectats per aquestes activitats han impulsat
l'elaboració d'un Protocol d'Actuació per tal de dur a terme amb
totes les garanties la inspecció i vigilància de les activitats dels
party boats. Aquest protocol s'activarà al començament de la
temporada turística. En l'aplicació d'aquest protocol intervindrà
la Guàrdia Civil de la mar, Seprona, Agents del medi ambient
i Policia Local en funció de l'àmbit competencial de cada agent
de l'autoritat, i sempre de forma coordinada.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
EL)

A la Pregunta RGE núm. 4937/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a praderies de
posidònia i assegurances companyies petrolíferes associades
a projectes de prospeccions. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig
de 2014).

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 la conservació de la naturalesa (UICN), 4n
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, Seabird,
promotors dels tres projectes de prospeccions petrolíferes que
en aquests moments suposen la més gran amenaça els nostres
sistemes marins i la nostra comunitat?

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha
realitzat tots els informes que com administració afectada li
correspon dins el procediment d'avaluació d'impacte ambiental
de l'administració estatal. Tots els informes emesos tenen sentit
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desfavorable, és a dir, com a mesura preventiva per evitar
impactes negatius s'oposen a què els propietaris de les
propietaris de les prospeccions petrolieres s'executin. Per tant,
no fan referència a les assegurances de responsabilitat civil
perquè aquestes es constitueixen per palAliar impactes posteriors
o en el moment de l'execució, cosa que aquesta conselleria no
preveu perquè lluita per aconseguir que no s'executi cap
explotació ni exploració petrolieres en l'entorn de les aigües de
les Illes Balears, fet que du implícit no haver d'utilitzar mai cap
assegurança d'aquest tipus.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
EM)

A la Pregunta RGE núm. 4938/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ajuts de
mobilitat. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).

Nombre d'ajuts de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió
Pirinneus mediterrània que es van concedir per al curs
acadèmic 2012-2013?

La convocatòria d'ajuts de mobilitat dins l'àmbit de
l'Euroregió Pirinneus mediterrània oferia 20 ajuts amb una
dotació pressupostada fixa de 600i cada un. (12.000i de
pressupost total).

Finalment es van presentar 3 solAlicituds; de les quals es van
concedir dues per un import de 600i cada una. La tercera va
resultar exclosa atenent al codi 3 de les causes d'exclusió que
figuraven a l'annex 4 de la convocatòria:
"la persona solAlicitant no aporta dins el termini la documentació
acreditativa completa del compliment dels requisits per ser
beneficiari".

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

Ordre de Publicació
EN)

A la Pregunta RGE núm. 4939/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ajuts de
desplaçament. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).

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?

El nombre d'ajuts de desplaçament que es varen concedir
durant el curs 2012-2013 va ser de 444, amb un import total de
199.400i.

Aquests ajuts van ser represos per aquest govern; ja que en
l'anterior legislatura, concretament a l'any 2010/11 es van
suspendre.

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

Ordre de Publicació
EO)

A la Pregunta RGE núm. 4997/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  augment
de places de diversos serveis. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig
de 2014).

Quin creixement té previst per a l'any 2012 en places de
respir i oci, atenció primerenca i persones tutelades?

El 2012 no s'havia previst creixement en places de : respir
i oci, atenció primerenca i persones tutelades. No obstant això,
sí que es va preveure un creixement en atenció primerenca per
als anys 2013 i 2014.

Palma, 23 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
EP)

A la Pregunta RGE núm. 5028/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds
de dependència 2011. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de
2014).

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

En l'any 2011 es varen registrar les següents solAlicituds:
Gener: 524; febrer: 583; març: 781; abril: 524; maig: 672;

juny: 597; juliol: 503; agost: 386; setembre: 509; octubre: 430;
novembre: 408; desembre: 293.

Palma, 20 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
EQ)

A la Pregunta RGE núm. 5029/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds
de dependència 2012. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de
2014).

Quantes solAlicituds de dependència es varen registrar l'any
2012? Se solAlicita detall per mesos.

En l'any 2012 es varen registrar les següents solAlicituds:
Gener: 284; febrer: 399; març: 415; abril: 307; maig: 341;

juny: 318; juliol: 279; agost: 226; setembre: 225; octubre: 259;
novembre: 209; desembre: 203.

Palma, 20 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
ER)

A la Pregunta RGE núm. 5030/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds
de dependència 2013. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de
2014).

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

En l'any 2013 es varen registrar les següents solAlicituds:
Gener: 219; febrer: 308; març: 260; abril: 278; maig: 288;

juny: 217; juliol: 226; agost: 193; setembre: 242; octubre: 314;
novembre: 229; desembre: 254.

Palma, 20 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
ES)

A la Pregunta RGE núm. 5031/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds
de dependència 2013. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de
2014).

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

Aquesta iniciativa parlamentària ja està contestada en la
iniciativa 5030/14, ja que es demana el mateix.

Palma, 20 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
ET)

A la Pregunta RGE núm. 5032/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds
de dependència registrades gener 2014. (BOPIB núm. 151, de
16 de maig de 2014).

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

El gener de 2014 es varen registrar 268 solAlicituds.

Palma, 20 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
EU)

A la Pregunta RGE núm. 5033/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds
de dependència registrades febrer 2014. (BOPIB núm. 151, de
16 de maig de 2014).

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

El febrer de 2014 es varen registrar 415 solAlicituds.

Palma, 20 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
EV)

A la Pregunta RGE núm. 5034/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a solAlicituds
de dependència març 2014. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig
de 2014).

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

El març de 2014 es varen registrar 382 solAlicituds.

Palma, 20 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
EX)

A la Pregunta RGE núm. 5039/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència, abril 2014. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de
2014).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina familiar de
dependència del mes d'abril de 2014?

3.001.14929i

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'abril de 2014?

871 beneficiaris.

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes d'abril
de 2014?

176 beneficiaris.

De la quantia total de la nòmina del mes d'abril de 2014 de
l'ajuda econòmica de dependència quina part correspon a
endarreriments?

891.701,12i

Quin dia del mes es fa ver efectiva l'ajuda  econòmica de
dependència el mes d'abril de 2014?

La nòmina es va fer efectiva el 29 d'abril de 2014.

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència el mes d'abril de 2014?
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85 persones.

Palma, 22 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
EY)

A la Pregunta RGE núm. 5040/14, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
Centre Es Fusteret, abril 2014. (BOPIB núm. 151, de 16 de
maig de 2014).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes d'abril de 2014?

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant el mes d'abril de 2014 ha estat:

15 menors/joves més 1 no retorn.

Palma, 19 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
EZ)

A la Pregunta RGE núm. 5041/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
Centre Es Mussol, abril 2014. (BOPIB núm. 151, de 16 de
maig de 2014).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes d'abril de 2014?

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Mussol
durant el mes d'abril de 2014 ha estat:

18 menors/joves.

Palma, 19 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
FA)

A la Pregunta RGE núm. 5043/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa
Medi obert, abril 2014. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de
2014).

Quants de menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi ober el mes d'abril de 2014?

Els joves amb mesura judicial de Medi obert, de la Llei
reguladora de la responsabilitat penal dels menors, Llei
Orgànica 5/2000, de 2 de gener, que han estat atesos són: 1.187
el mes d'abril de l'any 2014.

Palma, 19 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
FB)

A la Pregunta RGE núm. 5042/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
Centre Es Pinaret, abril 2014. (BOPIB núm. 151, de 16 de
maig de 2014).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes d'abril de 2014?

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant el mes d'abril de 2014 ha estat:

63 menors/joves més 5 no retorn.

Palma, 19 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
FC)

A la Pregunta RGE núm. 5044/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Fusteret, abril 2014. (BOPIB núm. 151, de 16 de
maig de 2014).

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

Abril de 2014
1a setmana del 01 al 06; 2a setmana del 07 al 13; 
3a setmana del 14 al 20; 4a setmana del 21 al 27;
5a setmana del 28 al 30;
Internament terapèutic  en règim semiobert: 0
Permanència de cap de setmana en centre: 0

Total:
Internament terapèutic  en règim semiobert: 0
Permanència de cap de setmana en centre: 0

Palma, 19 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
FD)

A la Pregunta RGE núm. 5045/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre es Pinaret, abril 2014. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig
de 2014).

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

Abril de 2014
1a setmana del 01 al 06; 4a setmana del 21 al 27;
5a setmana del 28 al 30;
Internament terapèutic  en règim semiobert: 0
Permanència de cap de setmana en centre: 0

2a setmana del 07 al 13;
Internament terapèutic  en règim semiobert: 0
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Permanència de cap de setmana en centre: 1

3a setmana del 14 al 20;
Internament terapèutic  en règim semiobert: 1
Permanència de cap de setmana en centre: 0

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

Palma, 19 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
FE)

A la Pregunta RGE núm. 5046/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
centre Es Mussol, abril 2014. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig
de 2014).

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

Abril de 2014
1a setmana del 01 al 06; 2a setmana del 07 al 13; 
3a setmana del 14 al 20; 4a setmana del 21 al 27;
5a setmana del 28 al 30;
Internament terapèutic  en règim semiobert: 0
Permanència de cap de setmana en centre: 0

Total:
Internament terapèutic  en règim semiobert: 0
Permanència de cap de setmana en centre: 0

Palma, 19 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
FF)

A la Pregunta RGE núm. 5098/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 9 de maig.
(BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 9 de maig de 2014?

9. Proposta d'acord pel qual es modifica el Pla Estratègic de
Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l'exercici de 2014.

Palma, 26 de maig de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
FG)

A la Pregunta RGE núm. 5129/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a segona activitat
policies locals. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Respecte a les respostes RGE 859/2014 i RGE 860/2014,
s'inclouen els policies locals que amb plaça de funcionaris
estan en una segona activitat?

La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears, estableix en l'article 55 que
la segona activitat és la modalitat de servei actiu dels
funcionaris de les policies locals que té per l'objecte fonamental
garantir una adequada aptitud psicofísica per prestar els serveis
amb eficàcia.

Per tant, com a resposta a la seva pregunta, s'informa que en
les relacions que es varen enviar com a resposta a les preguntes
parlamentàries RGE 859/2014 i 860/2014 sí es trobaven
inclosos els policies locals en segona activitat.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Nuria Riera Martos.

Ordre de Publicació
FH)

A la Pregunta RGE núm. 5130/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a targeta blava.
(BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

El passat 9 de maig, alguns mitjans de comunicació es
feren ressò de les empreses que s'acolliren a la promoció de la
targeta blava per a militants del PP, per tot això, demanam a
la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, quantes i quines
empreses fan contractes i/o treballen amb l'administració
autonòmica?, i si n'és el cas, quines d'aquestes empreses reben
o han rebut durant aquesta legislatura subvencions o ajuts del
Govern de les Illes Balears?

En relació amb la pregunta referent a les empreses que
s'acollien a la targeta blava, aquesta Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts no disposa de cap relació de les empreses a les
quals es fa referència.

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
FI)

A la Pregunta RGE núm. 5133/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Administracions Públiques amb
Grupotels Resorts. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Grupotels
Resorts?

Al sistema comptable SICODE-SAP de la secció 16 dels
exercicis 2011 a 2014, no hi 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.
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La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
FJ)

A la Pregunta RGE núm. 5135/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb
Grupotels Resorts. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Grupotel Hotels
Resort?

Segons les dades que figuren al sistema comptable SAP no
apareix comptabilitzada cap factura a nom de dit empresa.

Palma, 9 de juny de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
FK)

A la Pregunta RGE núm. 5136/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
amb Grupotels Resorts. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de
2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Grupotel
Hotels Resorts?

No.

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

Ordre de Publicació
FL)

A la Pregunta RGE núm. 5137/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Grupotels Resorts? (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts amb l'empresa Grupotel Hotels
Resorts?

La Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, no ha tengut cap
relació comercial amb l'empresa Grupotel Hotels Resorts.

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
FM)

A les Preguntes RGE núm. 5140/14, 5149/14, 5158/14,
5167/14, 5176/14, 5185/14, 5194/14 i 5212/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a relació
comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Grupotels Resorts, amb Grupo Iberostar, amb Barceló Viajes,
SA, amb Viajes Llabrés, amb Juan Llabrés Mut, amb Disseny
Gràfic Coll d'En Rebassa, amb Antonia Llorenç Munar
(MIAN), amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). (BOPIB
núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de
Turisme i Esports amb les empreses Grupotel Hotels Resorts,
Grupo Iberostar, Barceló Viajes, SA., Viajes Llabrés, Juan
Llabrés Mut, Disseny Gràfic Coll d'En Rebassa, Antònia
Llabrés Munar, Escola Superior Balear (Jordi Mora)?

No.

Palma, 29 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
FN)

A les Preguntes RGE núm. 5141/14, 5150/14, 5159/14,
5177/14, 5186/14, 5195/14 i 5213/14, presentades  per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a relació
comercial de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
amb Grupotels Resorts, amb Grupo Iberostar, amb Barceló
Viajes, SA., amb Juan Llabrés Mut, amb Disseny Gràfic Coll
d'En Rebassa, amb Antonia Llorenç Mut (MIAN),  amb Escola
Superior Balear (Jordi Mora). (BOPIB núm. 152, de 23 de
maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència amb l'empresa Grupotel Hotels
Resorts, amb l'empresa Grupo Iberostar, amb l'empresa
Barceló Viajes, SA., amb l'empresa Juan Llabrés Mut, amb
l'empresa Disseny Gràfic Coll d'En Rebassa, amb l'empresa
Antonia Llorenç Munar (MIAN), amb l'empresa Escola
Superior Balear (Jordi Mora)?

Una vegada consultades les nostres dades, amb els noms de
les empreses que ens solAlicita, la Vicepresidència i Conselleria
de Presidència no ha tengut cap relació comercial.

Palma, 16 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
FO)

A la Pregunta RGE núm. 5142/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Administracions Públiques amb
Grupo Iberostar. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Grupo Iberostar?
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Al sistema comptable SICODE-SAP de la secció 16 dels
exercicis 2011 a 2014, no hi 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 Martos.

Ordre de Publicació
FP)

A la Pregunta RGE núm. 5144/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb
Grupo Iberostar. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Grupo Iberostar?

Segons les dades que figuren al sistema comptable SAP no
apareix comptabilitzada cap factura a nom de dita empresa.

Palma, 9 de juny de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
FQ)

A la Pregunta RGE núm. 5145/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
amb Grupo Iberostar. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de
2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Grupo
Iberostar?

No.

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

Ordre de Publicació
FR)

A la Pregunta RGE núm. 5146/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Grupo Iberostar. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts amb l'empresa Grupo Iberostar?

La Conselleria d'Hisenda i Pressuposta no ha tengut cap
relació comercial amb l'empresa Grupo Iberostar.

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
FS)

A la Pregunta RGE núm. 5151/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Administracions Públiques amb
Barceló Viajes, SA. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb Barceló Viajes, SA?

Aquesta conselleria ha contractat amb Viajes Barceló, S.L.
amb CIF B07012107, les factures que s'adjunten a la pregunta
parlamentària amb RGE núm. 5281/14 del mateix grup
parlamentari.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
FT)

A la Pregunta RGE núm. 5153/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb
Barceló Viajes, S.A. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Barceló Viajes,
SA?

Segons les dades que figuren al sistema comptable SAP el
resum de la facturació a nom de Viajes Barceló, SL és la
següent:

Any: 2001
Factures: 12
Import:2.847,45
Origen: C. Treball i Formació

Any: 2001
Factures: 12
Import:144,10
Origen: C. Comerç, Indústria i Energia

Any: 2002
Factures: 1
Import:127,82
Origen: C. Treball i Formació

Any: 2003
Factures: 1
Import:298,20
Origen: C. Treball i Formació

Any: 2007
Factures: 6
Import:2.434,31
Origen: C. Comerç, Indústria i Energia

Palma, 9 de juny de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
FU)

A la Pregunta RGE núm. 5154/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
amb Barceló Viajes, S.A. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de
2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Barceló
Viajes, SA?

Sí.

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

Ordre de Publicació
FV)

A la Pregunta RGE núm. 5155/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Barceló Viajes, S.A. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts amb l'empresa Barceló Viajes, S.A.?

La Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, no ha tengut cap
relació comercial amb l'empresa Barceló Viajes, SA.

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
FX)

A la Pregunta RGE núm. 5160/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Administracions Públiques amb
l'empresa Viajes Llabrés?  (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de
2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Viajes Llabrés?

Al sistema comptable SICODE-SAP de la secció 16 dels
exercicis 2011 a 2014, 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 Martos.

Ordre de Publicació
FY)

A la Pregunta RGE núm. 5162/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb
Viajes Llabrés. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Viajes Llabrés?

Segons les dades que figuren al sistema comptable SAP el
resum de la facturació a nom de Viajes Llabrés, és la següent:

Any: 2002
Factures: 4
Import:2.847,45
Origen: C. Comerç, Indústria i Energia

Any: 2003
Factures: 2
Import:144,10
Origen: C. Comerç, Indústria i Energia

Any: 2004
Factures: 4
Import:127,82
Origen: C. Comerç Indústria i Energia

Any: 2005
Factures: 3
Import:298,20
Origen: C. Comerç, Indústria i Energia

Palma, 9 de juny de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
FZ)

A la Pregunta RGE núm. 5163/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
amb Viajes Llabrés. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Viajes
Llabrés?

No.

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

A la Pregunta RGE núm. 5164/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Viajes Llabrés. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts amb l'empresa Viajes Llabrés?

La Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, no ha tengut cap
relació comercial amb l'empresa Viajes Llabrés.

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
GB)

A la Pregunta RGE núm. 5169/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Administracions Públiques amb
Juan Llabrés Mut. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Juan Llabrés Mut?

Al sistema comptable SICODE-SAP de la secció 16 dels
exercicis 2011 a 2014, no hi 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 Martos.

Ordre de Publicació
GC)

A la Pregunta RGE núm. 5171/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb
Juan Llabrés Mut.(BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Juan Llabrés Mut?

Segons les dades que figuren la sistema comptable SAP no
apareix comptabilitzada cap factura a nom de dita empresa.

Palma, 9 de juny de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
GD)

A la Pregunta RGE núm. 5172/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
amb Juan Llabrés Mut. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de
2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Juan Llabrés
Mut?

No.

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

Ordre de Publicació
GE)

A la Pregunta RGE núm. 5173/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb Juan
Llabrés Mut. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts amb l'empresa Juan Llabrés Mut?

La Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, no ha tengut cap
relació comercial amb l'empresa Juan Llabrés Mut.

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
GF)

A la Pregunta RGE núm. 5178/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Administracions Públiques amb
Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. (BOPIB núm. 152, de 23 de
maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa  Disseny Gràfic
Coll d'En Rabassa?

Al sistema comptable SICODE-SAP de la secció 16 dels
exercicis 2011 a 2014, no hi 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 Martos.

Ordre de Publicació
GG)

A la Pregunta RGE núm. 5180/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb
Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. (BOPIB núm. 152, de 23 de
maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Disseny Gràfic
Coll d'En Rabassa?

Segons les dades que figuren al sistema comptable SAP no
apareix comptabilitzada cap factura a nom de dita empresa.
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Palma, 9 de juny de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
GH)

A la Pregunta RGE núm. 5181/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. (BOPIB núm. 152, de
23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Disseny
Gràfic Coll d'En Rebassa?

Sí.

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

Ordre de Publicació
GI)

A la Pregunta RGE núm. 5182/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa. (BOPIB núm. 152, de 23 de
maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts amb l'empresa Disseny Gràfic Coll
d'En Rebassa?

La Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, no ha tengut cap
relació comercial amb l'empresa Disseny Gràfic Coll d'En
Rebassa.

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
GJ)

A la Pregunta RGE núm. 5187/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Administracions Públiques amb
Antonia Llorenç Munar (MIAN). (BOPIB núm. 152, de 23 de
maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Antonia Llorenç
Munar?

S'han  tramitat diverses factures a nom d'aquesta empresa
amb CIF 41387494Y i aquestes factures s'adjunten a la pregunta
parlamentària RGE núm. 5317/2014, del mateix grup
parlamentari.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
GK)

A la Pregunta RGE núm. 5189/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb
Antonia Llorenç Munar (MIAN). (BOPIB núm. 152, de 23 de
maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Antonia Llorenç
Munar (MIAN)?

Segons les dades que figuren al sistema comptable SAP no
apareix comptabilitzada cap factura a nom de dita empresa.

Palma, 9 de juny de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
GL)

A la Pregunta RGE núm. 5190/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
amb Antonia Llabrés Munar (MIAN). (BOPIB núm. 152, de 23
de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Antonia
Llorenç Munar (MIAN)?

Sí.

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

Ordre de Publicació
GM)

A la Pregunta RGE núm. 5191/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Antonia Llorenç Munar (MIAN). (BOPIB núm. 152, de 23 de
maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts amb l'empresa Antonia Llorenç Munar
(MIAN)?

La Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, no ha tengut cap
relació comercial amb l'empresa Antonia Llorenç Munar
(MIAN).

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
GN)

A la Pregunta RGE núm. 5196/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Administracions Públiques amb
Company Susana (Papelerías Company). (BOPIB núm. 152, de
23 de maig de 2014).
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Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Company Susana
(Papelerías Company)?

La Conselleria d'Administracions Públiques com a tal i, en
l'àmbit de les seves competències, no ha tengut cap relació
comercial amb l'esmentada entitat. No obstant això, al sistema
comptable SICODE-SAP de la secció 16 de l'exercici 2011 hi
consta la factura 2/3S000192 a favor de Susana Company
Mascaró, amb CIF 43129277E, factura que s'adjunta a la
pregunta parlamentària RGE núm. 5326/2014 del mateix grup.
Aquesta factura correspon a una despesa de la Direcció General
d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement,
adscrita a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, però
es va pagar amb pressupost de la secció 16 perquè la
comptabilització i liquidació del pressupost per exercir les
competències de recerca i tecnologia durant tot l'exercici 2011
corresponien a aquesta secció, d'acord amb Ordre del
vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació
de 31 d'agost per la qual es regulen determinats aspectes de la
gestió pressupostària, de l'exercici de 2011 com a conseqüència
de la modificació de l'estructura de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
GO)

A la Pregunta RGE núm. 5198/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb
Company Susana (Papelerías Company). (BOPIB núm. 152, de
23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb l'empresa Company Susana
(Papelerías Company?

Segons les dades que figuren al sistema comptable SAP el
resum de la facturació a nom de Company Mascaró Susana és
la següent:

Any: 2011
Nombre factures: 1
Import: 205.04
Origen: Vicepresidència (C. Comerç, Indústria i Energia)

Any: 2012
Nombre factures: 1
Import: 153.78
Origen: IBESTAT

Any: 2013
Nombre factures: 1
Import: 77.00
Origen: IBESTAT

Any: 2014
Nombre factures: 1
Import: 165.14
Origen: C. Economia i Competitivitat

Palma, 9 de juny de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
GP)

A la Pregunta RGE núm. 5199/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
amb Company Susana (Papelerías Company). (BOPIB núm.
152, de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Company
Susana (Papelerías Company)?

A partir de l'any 2011 ni hi ha relació comercial.

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

Ordre de Publicació
GQ)

A la Pregunta RGE núm. 5200/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Company Susana (Papelerías Company). (BOPIB núm. 152, de
23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts amb l'empresa Company Susana
(Papelerías Company)?

En data 9 de gener de 2013 la Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació va aprovar un contracte
menor a favor de Susana Company Mascaró, amb NIF
43129277-E, per import de 12.200,00i, IVA inclòs, per a l'any
2013.

Posteriorment, com a conseqüència de la darrera
remodelació de l'estructura orgànica del Govern de les Illes
Balears, aquest contracte menor va passar a ser gestionat per
dues conselleries: la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts i la
Conselleria d'Economia i Competitivitat.

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
GR)

A la Pregunta RGE núm. 5203/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria de Turisme i Esports amb
Company Susana (Papelerías Company). (BOPIB núm. 152, de
23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de
Turisme i Esports amb l'empresa Company Susana (Papelerías
Company)?

Sí.
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Palma, 29 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
GS)

A la Pregunta RGE núm. 5205/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Administracions Públiques amb
Escola Superior Balear (Jordi Mora). (BOPIB núm. 152, de 23
de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Administracions Públiques amb l'empresa Escola Superior
Balear (Jordi Mora)?

Al sistema comptable SICODE-SAP de la secció 16 dels
exercicis 2011 a 2014, no hi 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 Martos.

Ordre de Publicació
GT)

A la Pregunta RGE núm. 5207/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Economia i Competitivitat amb
Escola Superior Balear (Jordi Mora). (BOPIB núm. 152, de 23
de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Economia i Competitivitat amb Escola Superior Balear
(Jordi Mora)?

Segons les dades que figuren al sistema comptable SAP no
apareix comptabilitzada cap factura a nom de dita empresa.

Palma, 9 de juny de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
GU)

A la Pregunta RGE núm. 5208/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
amb Escola Superior Balear (Jordi Mora). (BOPIB núm. 152,
de 23 de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'empresa Escola
Superior Balear (Jordi Mora)?

No.

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

Ordre de Publicació
GV)

A la Pregunta RGE núm. 5209/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts amb
Escola Superior Balear (Jordi Mora). (BOPIB núm. 152, de 23
de maig de 2014).

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts amb l'empresa Escola Superior Balear
(Jordi Mora)?

La Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, no ha tengut cap
relació comercial amb l'empresa Escola Superior Balears (Jordi
Mora).

El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
GX)

A les Preguntes RGE núm. 5346/14 a 5355/14, 5364/14,
5366/14 a 5377/14, 5380/14 a 5383/14 i 5386/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (I a X),
a expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XIX),
a expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme (XXI
a XXXII), a expedients sancionadors de la Conselleria de
Turisme (XXXV a XXXVIII) i a expedients sancionadors de la
Conselleria de Turisme (XLI). (BOPIB núm. 152, de 23 de maig
de 2014).

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a:
- l'Hotel Iberostar Ciudad Blanca Juan Carlos I, 43, 07408
Alcúdia?
- Grupotel Marítimo C Artà-Pto. Alcúdia, S/N, 07458 Alcúdia?
- Grupotel Port d'Alcúdia Cisne Blanco, S/N , 07410 Alcúdia?
- Grupotel Playa Camp de Mar, Gabriel Covas Alemany, 1,
07160 Calvià?
- Grupotel Dunamar Av. Colón, 134, 07458 Can Picafort?
- Grupotel Farrutx Av. Trinas, S/N, 07458 Can Picafort?
- Grupotel Gran Vista&Spa Ca. Artà-Pto. Alcúdia, S/N, 07458
Can Picafort?
- Grupotel Montecarlo Jovellanos, 2, 07458 Can Picafort?
- Grupotel Picafort Beach Av. Colón, 130, 07458 Can
Picafort?
- Hotel Iberostar Pinos Park Av. Canyamel, 33, 07589
Capdepera?
- Hotel Iberostar Son Antem Golf Resort, Ma 19 Salida 20,
07620 Llucmajor?
- Grupotel Nilo&Spa Malgrats, 9, 07160 Paguera?
- Hotel Iberostar Royal Cristina Bartomeu Xamena, S/N, 07610
Palma?
- Hotel Iberostar Royal Cupido Marbella, 32, 07610 Palma?
- Hotel Iberostar Royal Playa de Palma Marbella, 36, 07610
Palma?
- Grupotel Acapulco Playa Costa Brava, 2, 07610 Palma?
- Grupotel Orient de la Duna, 3, 07600 Palma?
- Grupotel Playa de Palma Suites&Spa, Camí de ca na
Gabriela, 27-29, 07600 Palma?
- Grupotel Taurus Park Av, Amériaca, 7, 07600 Palma?
- Grupotel Valparaiso Palace&Spa, Francisco Vidal Sureda,
33, 07015 Palma?
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- Hotel Iberostar Albufera Park, Av. Albufera, S/N, 07458
Playa de Muro?
- Hotel Iberostar Albufera Playa, Av. Albufera, S/N, 07458
Playa de Muro?
- Hotel Iberostar Alcúdia Park, Av. Albufera, 30, 07458 Playa
de Muro?
- Grupotel Alcudia Suite, Else Hetzel, S/N, 07458 Playa de
Muro?
- Grupotel Los Príncipes&Spa, Galió, 31, 07458 Playa de
Muro?
- Grupotel Natura Playa, Av, Playas de Muro, 5, 07458 Playa
de Muro?
- Grupotel Hotel Resorts Grupotel Parc Natural&Spa, Ca
Alcúdia-Artà, S/N, 07458 Playa de Muro?
- Hotel Iberostar Suites Hotel Jardín del Sol, Huguet des Far,
S/N, 07180 Santa Ponça?

No.

Palma, 29 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
GY)

A les Preguntes RGE núm. 5356/14 a 5363/14, 5365/14 i
5385/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, relatives a expedients sancionadors de la Conselleria de
Turisme (XI a XVIII) i  a expedients sancionadors de la
Conselleria de Turisme (XX) i (XL). (BOPIB núm. 152, de 23
de maig de 2014).

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a:
- Grupotel Aldea Cala'n Bosch, Península, S/N, 07769
Ciutadella?
- Grupotel Club Menorca, Gran Via, Son Xoriguer, S/N, 07769
Ciutadella?
- Grupotel Club Turquesa Mar, Gran Via, Son Xoriguer, S/N,
07769 Ciutadella?
- Grupotel Macarella Suites&Spa, Gran Via, Son Xoriguer,
S/N, 07769 Ciutadella?
- Grupotel Playa, Club de la Playa, S/N, 07769 Ciutadella?
- Grupotel Tamariscos, Urb. Cala'n Bosch, S/N, 07769
Ciutadella?
- Grupotel Ibiza Beach Resort, Carrer de Sa Cala den Xuclar,
50, 07810 Eivissa?
- Apartamentos de las Heras, C/ Navarra, 21, 07800 Ibiza?
- Hotel Catalonia Mirador des Port, C/ Dalt Vilanova, 1, S/N,
07701 Maó?
- Grupotel Santa Eulària, Urb. Xarc-Punta, Es Faralló, S/N,
07840 Santa Eulària?

Les competències d'ordenació 5turística varen ser
transferides als consells insulars de Menorca, Eivissa i
Formentera l'any 1996.

Palma, 29 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
GZ)

A les Preguntes RGE núm. 5378/14, 5379/14, 5384/14 i
5387/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, relatives a expedients sancionadors de la Conselleria
de Turisme, (XXXIII, XXXIV, XXXIX i XLII). (BOPIB núm. 152,
de 23 de maig de 2014).

S'ha obert qualque expedient sancionador per part de la
Conselleria de Turisme a:
- Iberostar Playa de Muro, Av. Albufera, 8, 07458 Playa de
Muro?
- Hotel Iberostar Playa de Muro Village, Av. Albufera, 6,
07458 Playa de Muro?
- Grupotels Molins, Cala Molins, S/N, 07469 Pollença?
- Hotel Iberostar Club Cala Barca, Sa Barca Trencada, S/N,
07560 Santanyí?

Sí.

Palma, 29 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
HA)

A la Pregunta RGE núm. 5389/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a cost del
press trip de premsa belga. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig
de 2014).

Què ha costat a l'Agència de Turisme de les Illes Balears
(ATB) organitzar el press trip de 12 periodistes belgues a
Mallorca el 8 de maig de 2014?

Transport: 1.409,24i (transfers d'entrada i sortida i els dos dies
de bus a la seva disposició).
Guia: 1.844,84i.

La resta del viatge són serveis costejats en base a la
convocatòria de "co-branding", per l'OET de Bèlgica o gratuïts.

- OET de Bèlgica: berenar al restaurant "Tast" dia 6/5/14 i
sopar en el restaurant "Flanigan" dia 7/5/14.

- Co-branding: berenar a Monnaber Nou Eco Hotel&Spa,
degustació a "Tiana Negre", degustació a "Fet a Sóller", sopar
a l'Hotel OD Portals.

-Visites gratuïtes: visita al casc antic de Pollença, Castell de
Bellver, Fundació Pilar i Joan Miró i Catedral de Palma.

Els periodistes varen estar allotjats al OD Portals de forma
gratuïta els dos vespres. L'oferta es va rebre arrel de la petició
realitzada a través de la FEHM.

Palma, 30 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
HB)

A la Pregunta RGE núm. 5390/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a seguiment
del press trip de premsa belga. (BOPIB núm. 152, de 23 de
maig de 2014).

S'ha fet un seguiment de premsa belga que va assistir al
pres trip a Mallorca el passat 8 de maig de 2014?

Sí, s'adjunta la relació dels mitjans de comunicació
participants amb indicació de quan publicaran els seus articles.

Press trip Mallorca - 5 a 8 de maig 2014

Mitjà: Travel Magazine
Descripció: Revista professional més important per al sector

de turisme de Bèlgica i Luxemburg
Idioma del mitjà: Dues edicions: Neerlandès i Francès
Publicació del reportatge: 1 article Mallorca + box Air

Europa (abans d'octubre de 2014)

Mitjà: Info Travel
Descripció: Revista professional per al sector de turisme
Idioma del mitjà: Dues edicions: Neerlandès i Francès.
Publicació del reportatge: 1 article Mallorca + 1 article Air

Europa (abans d'octubre de 2014).

Mitjà: Travel 2
Descripció: Revista professional per al sector de turisme 
Idioma del mitjà: Francès.
Publicació del reportatge: 2 pàgines articles (abans d'octubre de
2014)

Mitjà: Plus Magazine
Descripció: Revista adreçada a la tercera edat activa
Idioma del mitjà: Dues edicions: Neerlandès i Francès.
Publicació del reportatge: 2/3 pàgines en l'edició de

setembre francès i neerlandès

Mitjà: Flair (Neerlandès)
Descripció: Revista femenina 
Idioma del mitjà: Neerlandès
Publicació del reportatge: 2 spreads (probablement a principi

de l'estiu 2014)

Mitjà: Sudpresse
Descripció: Principal grup de diaris francòfons d'informació

general en el sud de Bèlgica
Idioma del mitjà: Francès.
Publicació del reportatge: 1 article a cada edició de

Sudpresse (abans d'octubre de 2014)

Mitjà: Het Nieuwsblad
Descripció: Diari d'informació general flamenc de tirada

més alta a Bèlgica
Idioma del mitjà: Neerlandès.
Publicació del reportatge: 2/3 pàgines (al 2014 període per

determinar).

Mitjà: Travel Express
Descripció: Revista professional per al sector de turisme del

Benelux especialitzada en aviació.
Idioma del mitjà: Neerlandès.

Publicació del reportatge: a determinar (abans d'octubre de
2014)

Mitjà: Pagtour
Descripció: Medi online per a professionals del sector de

turisme de Bèlgica, Luxemburg i el nord de França
Idioma del mitjà: Francès
Publicació del reportatge: 1 article Mallorca + 1 article Air

Europa (publicat el passat 13 i 15 de maig, veure articles en
adjunt)

Palma, 30 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Fernández Llabrés.

Ordre de Publicació
HC)

A la Pregunta RGE núm. 5391/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a press trip
a Menorca, Eivissa i/o Formentera. (BOPIB núm. 152, de 23
de maig de 2014).

S'ha fet alguna iniciativa de press trip a Menorca, Eivissa
i /o Formentera?

Sí, i es pot consultar la informació al pla d'acció
promocional de l'any 2014, que és públic i és a la web
illesbalears.es, des d'on es poden veure els press trips que s'han
realitzat a totes les illes.

Palma, 30 de maig de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
HD)

A la Pregunta RGE núm. 5620/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a obres estació Santa
María i accessibilitat a l'estació del tren. (BOPIB núm. 153, de
30 de maig de 2014).

És conscient el Govern que les obres iniciades la setmana
passada a les andanes de l'estació de Santa Maria del Camí
impossibilita l'accés al servei de tren a les persones amb
mobilitat reduïda o discapacitat? Quan hi pensa posar remei?

Les obres a les que vostè es refereix, es tracta d'unes obres
d'adaptació de les andanes baixes existents a l'Estació de Santa
Maria per a l'aturada dels trens de la sèrie 9100. Precisament el
seu objecte és modificar l'alçada de l'andana per facilitar la
pujada i baixada a aquest tipus de trens per a persones amb
mobilitat reduïda. És cert que durant l'execució de les obres hi
ha hagut uns dies, quan s'estava fent la demolició i formigonat
de les noves rampes, que hi ha hagut qualque problema puntual
d'accessibilitat, però hi havia ordre expressa als operaris de
l'empresa constructora de fer tot el possible perquè l'afecció als
viatgers fos mínima. A dia d'avui les obres ja es troben
finalitzades.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
HE)

A les Pregunta RGE núm. 5769/14 i 5770/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (I i II). (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).

Relació de les escoles de Mallorca on l'IAQSE va fer les
proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística durant el primer i el segon trimestres del curs 2013-
2014.

La selecció dels centres participants a les proves de la
primera avaluació de diagnòstic de nivell a Mallorca s'ha fet de
forma aleatòria i de la mateixa manera que a la resta
d'avaluacions realitzades des del curs 2008-2009.

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

Ordre de Publicació
HF)

A les Preguntes RGE núm. 5771/14 i 5772/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (III i IV). (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de
2014).

Relació de les escoles de Menorca on l'IAQSE va fer les
proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística durant el primer i el segon trimestres del curs 2013-
2014.

La selecció dels centres participants a les proves de la
segona avaluació de diagnòstic de nivell a Menorca s'ha fet de
forma aleatòria i de la mateixa manera que a la resta
d'avaluacions realitzades des del curs 2008-2009.

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

Ordre de Publicació
HG)

A les Pregunta RGE núm. 5773/14 i 5774/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (V i VI). (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).

Relació de les escoles d'Eivissa on l'IAQSE va fer les
proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística durant el primer i el segon trimestres del curs 2013-
2014.

La selecció dels centres participants a les proves de la
segona avaluació de diagnòstic de nivell a Eivissa s'ha fet de
forma aleatòria i de la mateixa manera que a la resta
d'avaluacions realitzades des del curs 2008-2009.

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

Ordre de Publicació
HH)

A les Preguntea RGE núm. 5775/14 i 5776/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística (VII i VIII). (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de
2014).

Relació de les escoles de Formentera on l'IAQSE va fer les
proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació
lingüística durant el primer i el segon trimestres del curs 2013-
2014.

La selecció dels centres participants a les proves de la
segona avaluació de diagnòstic de nivell a Eivissa s'ha fet de
forma aleatòria i de la mateixa manera que a la resta
d'avaluacions realitzades des del curs 2008-2009.

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

Ordre de Publicació
HI)

A la Pregunta RGE núm. 5908/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Conselleria
d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig
de 2014).

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Administracions Públiques a Salut Ediciones,
desglossat per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Al sistema comptable SICODE-SAP de la secció 16 dels
exercicis 2011 a 2014, no hi 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 Martos.

Ordre de Publicació
HJ)

A les Preguntes RGE núm. 5910/14, 5922/14 i 5931/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a quantitats aportades a Salud Ediciones, a Salut i
Força i a Fangueret, SL, per la Conselleria d'Economia i
Competitivitat. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Economia i Competitivitat a Salud Edicionesm
a Salut i Força i a Fangueret, SL, desglossat per concepte,
quantitat, organisme que fa l'aportació, desglossat per anys
2011, 2012, 2013 i 2014?

Segons les dades que figuren al sistema comptable SAP no
apareix cap aportació econòmica a aquestes entitats.

Palma, 6 de juny de 2014.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
HK)

A la Pregunta RGE núm. 5911/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de
2014).

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a Salut
Ediciones, desglossat per concepte, quantitat, organisme que
fa l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

D'acord amb les dades que obren al sistema de  comptabilitat
descentralitzat (SAP) no consten aportacions/factures
registrades a nom de l'empresa Salud Ediciones per al període
solAlicitat.

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

Ordre de Publicació
HL)

A la Pregunta RGE núm. 5920/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Conselleria
d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig
de 2014).

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Administracions Públiques a Salut i Força,
desglossat per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Al sistema comptable SICODE-SAP de la secció 16 dels
exercicis 2011 a 2014, no hi 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 Martos.

Ordre de Publicació
HM)

A la Pregunta RGE núm. 5923/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de
2014)).

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a Salut i Força,
desglossat per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

D'acord amb les dades que obren al sistema de comptabilitat
descentralitzat (SAP), no consten aportacions/factures
registrades a nom de l'empresa Salut i Força per al període
solAlicitat.

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

Ordre de Publicació
HN)

A la Pregunta RGE núm. 5929/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Conselleria
d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig
de 2014).

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Administracions Públiques a Fangueret  SL,
desglossat per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Al sistema comptable SICODE-SAP de la secció 16 dels
exercicis 2011 a 2014, no hi 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 Martos.

Ordre de Publicació
HO)

A la Pregunta RGE núm. 5932/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de
2014).

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a Fangueret,
SL, desglossat per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

D'acord amb les dades que obren al sistema de comptabilitat
descentralitzat (SAP), no consten aportacions/factures
registrades a nom de l'empresa Fangueret SL per al període
solAlicitat.

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

A les Preguntes RGE núm. 5954/14 i 5955/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a
privatització de sis ports dependents de l'Ens Ports de les Illes
Balears ( 1 i 2). (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).

Considera el conseller que l'anunci a la Junta de Ports de
privatització (literalment) de 6 port dependents de l'ens Ports
de les Illes Balears és coherent amb l'estadi de tramitació del
projecte de Llei de Ports al Parlament?

Quins mecanismes preveu el Govern per garantir la
participació dels usuaris i els seus drets, en la gestió dels 6
ports dependents de Ports de les Illes Balears que preveu
privatitzar de manera imminent?

Tal com vaig anunciar al Parlament el dia 3 de juny, s'ha
paralitzat qualsevol tràmit de pas a gestió indirecta fins que
estigui aprovada la Llei de Ports, es disposi d'un estudi de les
necessitats d'amarraments, i estigui redactat el pla general de
ports que defineix la llei.

Palma, a 19 de juny de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
HQ)

A la Pregunta RGE núm. 5962/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promocionar les
Illes Balears com a plató privilegiat per a rodatges
cinematogràfics (I). (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).

Quines mesures concretes va adoptar durant l'any 2013 per
promocionar les Illes Balears com a plató privilegiat per a
rodatges cinematogràfics?

Aprovació de la Llei audiovisual de les Illes Balears i
colAlaboració i suport a totes les accions que han fet diferents
productores del sector audiovisual de les Illes Balears.

Palma, 17 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
HR)

A les Preguntes RGE núm. 5963/14, 5964/14, 5967/14 i
5968/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a produccions cinematogràfiques dutes a les
Illes Balears (I a IV). (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).

Quantes produccions cinematogràfiques ha aconseguit dur
el Govern de les Illes Balears durant l'any 2013 i 2014 en
virtut de les accions que ha adoptat?

Quines produccions cinematogràfiques ha aconseguit dur
el Govern de les Illes Balears durant l'any 2013 i 2014 en
virtut de les accions que ha adoptat?

Com que no està operativa l'Illes Balears Film Comission,
el Govern ha colAlaborat en totes les iniciatives en què les
diferents productores han solAlicitat la dita colAlaboració.

Palma, 18 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
HS)

A les Preguntes RGE núm. 5965/14 i 5966/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
promocionar les Illes Balears com a plató privilegiat per a
rodatges cinematogràfics (II i III). (BOPIB núm. 154, de 6 de
juny de 2014).

Quines mesures concretes ha adoptat fins al moment actual
de l'any 2014 per promocionar les Illes Balears com a plató
privilegiat per a rodatges cinematogràfics?

Quines mesures concretes pensa adoptar durant l'any 2014
per promocionar les Illes Balears com a plató privilegiat per
a rodatges cinematogràfics?

Mentre no estigui operativa la Illes Balears Film Comission,
que es preveu que estigui en marxa pròximament, el Govern
colAlabora en totes les iniciatives que solAliciten les diferents
productores i que tenen com a objecte del rodatge de
produccions cinematogràfiques, espots publicitaris, etc.

Palma, 17 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
HT)

A la Pregunta RGE núm. 5969/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a constitució de la
Illes Balears Film Comission. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny
de 2014).

Per quins motius a finals del mes de maig de 2014 encara
no s'ha constituït la Illes Balears Film Comission?

Perquè ha de seguir el procediment administratiu
corresponent.

Palma, 17 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
HU)

A les Preguntes RGE núm. 6107/14 i 6109/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a llibre
d'estil sobre l'ús de la llengua a l'Institut d'Estudis Baleàrics (I
i III). (BOPIB núm. 155, de 13 de juny de 2014).

Ha encarregat l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears un llibre d'estil sobre l'ús de la llengua a l'Institut
d'Estudis Baleàrics? Ha encarregat l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears un llibre d'estil sobre l'ús de
la llengua  a IB3?
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L'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears no ha
encarregat cap llibre d'estil sobre l'ús de la llengua a l'Institut
d'Estudis Baleàrics.

Santa Ponça, 17 de juny de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
HV)

A la Pregunta RGE núm. 6108/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a llibre d'estil sobre
l'ús de la llengua a l'Institut d'Estudis Baleàrics (II). (BOPIB
núm. 155, de 13 de juny de 2014).

Ha subscrit l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears algun tipus de contracte amb l'Institut d'Estudis
Baleàrics per elaborar un llibre d'estil sobre l'ús de la llengua
a IB3?

L'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'Institut d'Estudis Baleàrics
per elaborar un llibre d'estil sobre l'ús de la llengua a IB3.

Santa Ponça, 17 de juny de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
HX)

A les Preguntes RGE núm. 6112/14 a 6114/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractes subscrits entre l'EPRTVIB  l'Institut d'Estudis
Baleàrics els anys 2012, 2013 i 2014. (BOPIB núm. 155, de 13
de juny de 2014).

Còpia dels contractes subscrits per l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears amb l'Institut d'Estudis
Baleàrics durant els anys 2012, 2013 i 2014?

L'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears no ha
subscrit cap contracte amb l'Institut d'Estudis Baleàrics durant
els anys 2012, 2013 i 2014.

Santa Ponça, 17 de juny de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.
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