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K) A la Pregunta RGE núm. 6278/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a creació del grau mitjà de
Tècniques en Producció Agropecuària.
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L) A la Pregunta RGE núm. 6524/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acords i/o colAlaboracions
SOIB, Consell de Menorca.
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M) A la Pregunta RGE núm. 7892/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a copagament.
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N) A la Pregunta RGE núm. 8237/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a conveni de carreteres
(IV).
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O) A la Pregunta RGE núm. 9368/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a adjudicació fulletons
campanya de prevenció del mosquit tigre.
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P) A la Pregunta RGE núm. 9369/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a procediment adjudicació
fulletons campanya de prevenció del mosquit tigre.
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Q) A la Pregunta RGE núm. 9546/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Setmana Internacional del
Cine Europeu.
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R) A la Pregunta RGE núm. 10477/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a informació als visitants
de l'illa de la Dragonera.
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S) A la Pregunta RGE núm. 10593/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Son Bordils a Inca.
10235
T) A la Pregunta RGE núm. 10866/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pagaments a propietaris
de la Serra de Tramuntana.
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U) A la Pregunta RGE núm. 10963/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Institut Balear d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).
10235
V) A la Pregunta RGE núm. 10977/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles del
Servei de Salut de les Illes Balears.
10236
X) A la Pregunta RGE núm. 10986/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de la
Fundació Caubet Cimera II.BB, Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada.
10236
Y) A la Pregunta RGE núm. 10989/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació d'Investigació Sanitària de les II.BB Ramon Llull.
10236
Z) A la Pregunta RGE núm. 10998/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de la
Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les II.BB.
10236
AA) A la Pregunta RGE núm. 11001/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
la Fundació Robert Graves.
10236
AB) A la Pregunta RGE núm. 11009/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Agència Tributària de les II.BB.
10236
AC) A la Pregunta RGE núm. 11029/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Institut d'Estadística de les II.BB (IBESTAT).
10237
AD) A la Pregunta RGE núm. 11064/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les II.BB.
10237
AE) A la Pregunta RGE núm. 11082/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
la Escola Superior d'Art Dramàtic de les II.BB (ESADIB).
10237
AF) A la Pregunta RGE núm. 11134/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació de béns
immobles de la Fundació Santuari de Lluc.
10237
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AG) A la Pregunta RGE núm. 11175/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
del Servei de Salut de les Illes Balears.
10237
AH) A la Pregunta RGE núm. 11184/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
la Fundació Caubet Cimera II.BB Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada.
10237
AI) A la Pregunta RGE núm. 11188/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
la Fundació de Pràctica Jurídica.
10238
AJ) A la Pregunta RGE núm. 11196/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears.
10238
AK) A la Pregunta RGE núm. 11241/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles del
Servei de Salut de les Illes Balears.
10238
AL) A la Pregunta RGE núm. 11250/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
la Fundació Caubet-Cimera II.BB Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada.
10238
AM) A la Pregunta RGE núm. 11253/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
la Fundació d'Investigació Sanitària de les II.BB Ramon Llull.
10238
AN) A la Pregunta RGE núm. 11260/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les II.BB.
10238
AO) A la Pregunta RGE núm. 164/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a informe tractament de
residus (I).
10239
AP) A la Pregunta RGE núm. 324/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi per no cobrir
baixes per incapacitat temporal.
10239
AQ) A la Pregunta RGE núm. 327/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Assessors Tècnics
Docents.
10239
AR) A la Pregunta RGE núm. 328/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi per no pagar
nòmina a personal interí docent.
10239
AS) A la Pregunta RGE núm. 330/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a professors tutors.
10239
AT) A la Pregunta RGE núm. 331/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a professors caps de
departament en IES.
10239
AU) A les Preguntes RGE núm. 432/13 a 435/13, 626/13 i 627/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives
a deute de la Conselleria amb els centres educatius (I a IV) i relatives a deutes als centres escolars 2011 i 2012 (per centres).
10240
AV) A la Pregunta RGE núm. 497/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a dades reservades EPRTVIB.
10240
AX) A la Pregunta RGE núm. 548/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a atenció telefònica
als menors.
10240
AY) A la Pregunta RGE núm. 624/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute als centres escolars 2011.
10240
AZ) A la Pregunta RGE núm. 625/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute als centres escolars 2012.
10240
BA) A la Pregunta RGE núm. 646/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb els centres escolars
per a programes específics.
10240
BB) A la Pregunta RGE núm. 1233/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a gestió de l'escorxador de
Manacor.
10240
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BC) A la Pregunta RGE núm. 1234/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cobrament noves taxes de
iots (I).
10241
BD) A la Pregunta RGE núm. 1236/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bonificació als residus
carnis (I).
10241
BE) A la Pregunta RGE núm. 1237/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bonificació als residus
carnis (II).
10241
BF) A la Pregunta RGE núm. 1419/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
inconstitucionalitat de la Llei del Turisme.
10241
BG) A la Pregunta RGE núm. 1420/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a guies turístics.
10241
BH) A la Pregunta RGE núm. 1493/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consorci de la Serra de
Tramuntana (VI).
10242

(I).

BI) A la Pregunta RGE núm. 1519/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes empresa IBABSA
10242

BJ) A la Pregunta RGE núm. 1520/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes empresa IBABSA
(II).
10242
BK) A la Pregunta RGE núm. 1521/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes empresa
IBABSA (III).
10242
BL) A la Pregunta RGE núm. 1522/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes empresa
IBABSA (IV).
10242
BM) A la Pregunta RGE núm. 1523/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes empresa
IBABSA (IV).
10243
BN) A les Preguntes RGE núm. 1524/13, 1525/13, 1526/13, 1527/13 i 1530/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet
i Bonet, relatives a contractes empresa IBABSA (VI, VII, VIII, IX i XII).
10243
BO) A la Pregunta RGE núm. 1531/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes empresa
IBABSA (XIII).
10243
BP) A la Pregunta RGE núm. 1532/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes menors IBABSA
(XIV).
10244
BQ) A les Preguntes RGE núm. 1547/13, 1552/13 a 1554/13, 1623/13 i 1631/13 a 1644/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractes empresa Semilla (I, VI ,VII, VIII), a estudis i treballs contractats per Semilla (VII) i a factures
pagades per Ibabsa (I a XIV).
10244
BR) A les Preguntes RGE núm. 1731/13 a 1735/13 i 1736/13 a 1742/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de la Joventut (III a VIII) i (X a XIV).
10244
BS) A la Pregunta RGE núm. 1814/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (II).
10245
BT) A la Pregunta RGE núm. 1815/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (III).
10245
BU) A la Pregunta RGE núm. 1816/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (IV).
10245
BV) A la Pregunta RGE núm. 1817/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (V).
10245
BX) A la Pregunta RGE núm. 1818/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (VI).
10245
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BY) A la Pregunta RGE núm. 1819/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (VII).
10245
BZ) A la Pregunta RGE núm. 1820/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (VIII).
10246
CA) A la Pregunta RGE núm. 2410/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a estand de les Illes
Balears a la Fira de Berlín.
10246
CB) A les Preguntes RGE núm. 3770/13 a 3773/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a audiència
mitjana del programa Cinema de dimecres (I a IV).
10246
CC) A les Preguntes RGE núm. 3774/13 a 3777/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet Bonet, relatives a audiència mitja
de retransmissions esportives en general (I a IV).
10246
CD) A les Preguntes RGE núm. 3778/13 a 3781/13, presentades per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a audiència
mitja de La Mirada (I a IV).
10246
CE) A les Preguntes RGE núm. 3782/13 a 3785/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a audiència
mitjana de Uep! Com anam? (I a IV).
10246
CF) A la Pregunta RGE núm. 3786/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana de Paloma
Solitaria.
10247
CG) A la Pregunta RGE núm. 4145/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a matèria de joventut a la
Conselleria de Turisme i Esports.
10247
CH) A les Preguntes RGE núm. 4658/13 a 4665/13, presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a mort del
Sr. Alpha Pam (I a VII).
10247
CI) A la Pregunta RGE núm. 4806/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones entrevistades (III).
10247
CJ) A la Pregunta RGE núm. 4807/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones entrevistades (IV).
10247
CK) A la Pregunta RGE núm. 5395/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Cas Eivissa Centre (I).
10247
CL) A la Pregunta RGE núm. 5396/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Cas Eivissa Centre (II).
10248
CM) A la Pregunta RGE núm. 5397/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Cas Eivissa Centre (III).
10248
CN) A la Pregunta RGE núm. 5398/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Cas Eivissa Centre (IV).
10248
CO) A la Pregunta RGE núm. 5399/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Cas Eivissa Centre (V).
10248
CP) A la Pregunta RGE núm. 7915/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb contractació
laboral Vicepresidència i Conselleria de Presidència, 16.
10248
CQ) A la Pregunta RGE núm. 8451/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractes
psiquiàtrics fins el juliol de 2013.
10248
CR) A la Pregunta RGE núm. 9225/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Illot de Tagomago, resolució
d'expedients i causa judicial.
10249
CS) A les Preguntes RGE núm. 9922/13 i 9923/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a quota per
despeses per material didàctic i quotes per despeses per material didàctic 12-13.
10249
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CT) A la Pregunta RGE núm. 13461/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a deficiències als
centres de salut.
10249
CU) A les Preguntes RGE núm. 15460/13 i 15461/13, presentades per l'Hble Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
mamografies setembre i octubre 2012.
10249
CV) A les Preguntes RGE núm. 101/14 i 102/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a pagaments a
proveïdors i pagaments per part de SFM.
10249
CX) A la Pregunta RGE núm. 720/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a suspensió del TIL.
10249
CY) A la Pregunta RGE núm. 1041/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a registre de veterinaris
10250
colAlaboradors.
CZ) A les Preguntes RGE núm. 1225/14 i 2301/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
anticonceptius orals, gener i febrer 2014.
10250
DA) A la Pregunta RGE núm. 1246/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a II Pla estratègic
de la infància (II).
10250
DB) A la Pregunta RGE núm. 1688/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a actuació de la Direcció de
l'Advocacia de la CAIB.
10251
DC) A la Pregunta RGE núm. 1965/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a sentència del TSJ que
condemna el Govern.
10251
DD) A la Pregunta RGE núm. 1966/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Llei de funció pública.
10251
DE) A la Pregunta RGE núm. 1971/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a retallada de 491
professors.
10251
DF) A la Pregunta RGE núm. 2124/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a centre de dia de
Puigpunyent (II).
10251
DG) A la Pregunta RGE núm. 2126/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a vots dels consells
escolars (I).
10252
DH) A la Pregunta RGE núm. 2265/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a venda d'envasos
d'ansiolítics, 2011, 2012, 2013.
10252
DI) A la Pregunta RGE núm. 2267/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a venda d'envasos
d'antidepressius 2011, 2012, 2013.
10252
DJ) A les Preguntes RGE núm. 2306/14 i 2307/14, presentades per l'Hble Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a Via Verda (4
i 5).
10252
DK) A la Pregunta RGE núm. 2318/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a canvis horaris del
Ferrocarril de Sóller.
10252
DL) A la Pregunta RGE núm. 2746/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvenció d'una societat
anònima per la Conselleria de Medi Ambient.
10253
DM) A la Pregunta RGE núm. 2876/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pagaments pendents per
part d'SFM.
10253
DN) A la Pregunta RGE núm. 2984/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Illes Balears Film
Comission (I).
10253
DO) A la Pregunta RGE núm. 2985/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a Illes Balears Film
Comission (II).
10253
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DP) A la Pregunta RGE núm. 2986/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Illes Balears Film
Comission (III).
10253
DQ) A la Pregunta RGE núm. 2987/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Illes Balears Film Comision
(IV).
10254
DR) A la Pregunta RGE núm. 2988/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Illes Balears Film
Comission (V).
10254
DS) A les Preguntes RGE núm. 3001/14 i 3002/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Mas Colom, relatives a programa
de desenvolupament rurals 2014-2020.
10253
DT) A la Pregunta RGE núm. 3003/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Mas Colom, relativa a fons Feader 2014-2020.
10254
DU) A la Pregunta RGE núm. 3013/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Institut d'Investigació
Sanitària de Palma (I).
10254
DV) A la Pregunta RGE núm. 3014/14, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Institut d'Investigació
Sanitària de Palma (II).
10254
DX) A la Pregunta RGE núm. 3015/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Institut d'Investigació
Sanitària de Palma (III).
10255
DY) A les Preguntes RGE núm. 3799/14 a 3802/14, presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
hospitals públics, IVE químiques a hospitals públics, IVE quirúrgiques a hospitals públics i IVE quirúrgiques a Verge de la Salut.
10255
DZ) A la Pregunta RGE núm. 3803/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques privades.
10255
EA) A les Preguntes RGE núm. 3804/14 i 3806/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a
clíniques privades facturades al Servei de Salut i quantitat econòmica abonada per IVE a clíniques privades (I).
10255
EB) A les Preguntes RGE núm. 3805/14 i 4874/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòleg/ga per IVE a Verge de la Salut.
10256
EC) A les Preguntes RGE núm. 3807/14, 3808/14, 4878/14 i 4879/14, presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a IVE a clíniques privades que han solAlicitat reintegrament de despeses i quantitat econòmica abonada per IVE a clíniques
privades (II) i a IVE a clíniques autoritzades (IV i V).
10256
ED) A les Preguntes RGE núm. 3809/14 i 3810/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a ginecòlegs
i ginecòlogues als hospitals públics i ginecòlegs i ginecòlogues als hospitals públics objectors.
10256
EE) A la Pregunta RGE núm. 3811/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a obres de reparació
del CEIP Es Vedrà.
10256
EF) A la Pregunta RGE núm. 4244/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a tren de Sóller, informació.
10256
EG) A les Preguntes RGE núm. 4308/14 i 4309/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a núm.
de Seguretat Social a la targeta sanitària (I i II).
10256
EH) A la Pregunta RGE núm. 4324/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE, març 2014.
10257
EI) A la Pregunta RGE núm. 4330/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa d'atenció
dental infantojuvenil, març 2014.
10257
EJ) A la Pregunta RGE núm. 4376/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a increment de preus dels
bitllets de tren i metro (II).
10257
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EK) A la Pregunta RGE núm. 4421/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca.
10257
EL) A la Pregunta RGE núm. 4427/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervenció
quirúrgica per infecció a l'Hospital de Son Llàtzer.
10257
EM) A la Pregunta RGE núm. 4433/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a infeccions lligades
a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Son Llàtzer.
10257
EN) A la Pregunta RGE núm. 4543/14, 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 d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
10258
EO) A la Pregunta RGE núm. 4548/14, 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 Salut.
10258
EP) A la Pregunta RGE núm. 4555/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a sopar a Pasadena (I).
10258
EQ) A la Pregunta RGE núm. 4556/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a sopar a Pasadena (II).
10258
ER) A les Preguntes RGE núm. 4637/14, 4638/14 i 4640/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a despesa acumulada (I a III).
10258
ES) A la Pregunta RGE núm. 4661/14, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a directrius respecte de modalitats
i registres lingüístics.
10259
ET) A la Pregunta RGE núm. 4662/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a llibre d'estil de la ràdio i la
televisió públiques.
10259
EU) A la Pregunta RGE núm. 4745/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a prohibició mural
Llucmajor.
10259
EV) A les Preguntes RGE núm. 4870/14 a 4873/14, presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
hospitals públics, IVE químiques a hospitals públics, IVE quirúrgiques a hospitals públics i a IVE realitzades a l'Hospital Verge la Salut.
10259
EX) A la Pregunta RGE núm. 4875/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques privades
autoritzades (I).
10260
EY) A les Preguntes RGE núm. 4876/14 i 4877/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
clíniques privades (II i III).
10260
EZ) A les Preguntes RGE núm. 4880/14 i 4881/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a ginecòlegs
i ginecòlogues a cada hospital públic i ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic declarats objectors.
10260
FA) A la Pregunta RGE núm. 4929/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a política educativa del Govern
de les Illes Balears.
10260
FB) A la Pregunta RGE núm. 4998/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Mas i Colom, relativa a llibertat d'expressió.
10260
FC) A la Pregunta RGE núm. 5047/14 , presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE abril 2014.
10260
FD) A la Pregunta RGE núm. 5069/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a alt nivell de
subnotificació, SIDA.
10260
FE) A les Preguntes RGE núm. 5134/14, 5143/14, 5152/14, 5170/14, 5179/14, 5188/14 i 5206/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb Grupotels Resorts,
amb Grupo Iberostar, amb Viajes Barceló, amb Juan Llabrés Mut, amb Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa, amb Antonia Llorenç Munar
(MIAN) i amb Escola Superior Balear (Jordi Mora).
10261
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FF) A la Pregunta RGE núm. 5148/14 i 5166/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria de Salut amb Grupo Iberostar i amb Viajes Llabrés.
10261
FG) A la Pregunta RGE núm. 5161/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb Viajes Llabrés.
10261
FH) A les Preguntes RGE núm. 5175/14, 5184/14, 5193/14, 5202/14 i 5211/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, relatives a relació comercial de la Conselleria de Salut amb Juan LLabrés Mut, Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa, amb Antonia
Llorenç Munar (MIAN), amb Susana (Papelerías Company) i amb Escola Superior Balear (Jordi Mora).
10261
FI) A la Pregunta RGE núm. 5197/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació comercial de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb Company Susana (Papelerías Company).
10262
FJ) A la Pregunta RGE núm. 5388/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a recaptació de
la targeta verda.
10262
FK) A la Pregunta RGE núm. 5523/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a no emetre informe preceptiu
en un tema concret.
10262
FL) A la Pregunta RGE núm. 5524/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a problemes per a les empreses
que s'han adherit a la targeta blava.
10262
FM) A la Pregunta RGE núm. 5525/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a devolució de la paga extra
als funcionaris.
10263
FN) A la Pregunta RGE núm. 5612/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 15 de maig.
10263
FO) A la Pregunta RGE núm. 5618/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a multes per places hoteleres
10263
ilAlegals.
FP) A la Pregunta RGE núm. 5619/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a multes per lloguer turístic
10263
ilAlegal.
FQ) A la Pregunta RGE núm. 5673/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a viatge ABAQUA.
10263
FR) A la Pregunta RGE núm. 5819/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a vaga de fam que
dur a terme un professor.
10263
FS) A la Pregunta RGE núm. 5844/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a places agents de Medi
Ambient, 2.
10264
FT) A la Pregunta RGE núm. 5849/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 23 de maig.
10264
FU) A la Pregunta RGE núm. 5905/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a reducció de freqüències
dels autobusos llançadora.
10264
FV) A la Pregunta RGE núm. 5906/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a reducció de freqüències
dels autobusos llançadora (II).
10264
FX) A la Pregunta RGE núm. 5914/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades
a Salud Ediciones per la Conselleria de Salut.
10264
FY) A les Preguntes RGE núm. 5916/14, 5928/14 i 5937/14, presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives
a quantitats aportades a Salud Ediciones, a Salut i Força per i a Fangueret, SL per la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
10264
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FZ) A les Preguntes RGE núm. 5915/14, 5927/14 i 5936/14, 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 i Conselleria de Turisme i Esports.
10264
GA) A la Pregunta RGE núm. 5970/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Mesa sobre vehicles
elèctrics (I).
10265
GB) A la Pregunta RGE núm. 5971/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Mesa sobre vehicles
elèctrics (II).
10265
GC) A les Preguntes RGE núm. 5972/14 a 5974/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a Consorci
de la Serra de Tramuntana (I a III).
10265
GD) A les Preguntes RGE núm. 5975/14 a 5978/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a Consorci
de la Serra de Tramuntana (IV a VII).
10265
GE) A la Pregunta RGE núm. 5979/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consorci de la Serra de
Tramuntana (VIII).
10266
GF) A la Pregunta RGE núm. 6013/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a declaracions del
Sr. Arias Cañete (II).
10266
GG) A la Pregunta RGE núm. 6053/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 30 de maig.
10266
GH) A les Preguntes RGE núm. 6078/14 a 6081/14 , presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
anticonceptius orals (I a IV).
10266
GI) A la Pregunta RGE núm. 6105/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a beques universitàries de
mobilitat 2013-2014.
10266
GJ) A la Pregunta RGE núm. 6110/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a llibre d'estil sobre l'ús de
la llengua de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IV).
10266
GK) A la Pregunta RGE núm. 6111/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a llibre d'estil sobre l'ús de
la llengua catalana a l'Institut d'Estudis Baleàrics (V).
10267
GL) A la Pregunta RGE núm. 6157/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a pla general de Ports de les
Illes Balears.
10267
GM) A la Pregunta RGE núm. 6158/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a estudis de viabilitat sobre
la privatització dels ports autònoms.
10267
GN) A la Pregunta RGE núm. 6159/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Llei de ports i consens
social.
10267
GO) A la Pregunta RGE núm. 6278/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a fons específics assignats
a les Illes Balears des del Ministeri de Sanitat.
10268
GP) A la Pregunta RGE núm. 6333/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractes comares.
10268
GQ) A la Pregunta RGE núm. 6334/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractació
comares (II).
10268
GR) A la Pregunta RGE núm. 6335/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractació
comares (III).
10268
GS) A la Pregunta RGE núm. 6336/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a contractació
comares (IV).
10268
GT) A les Preguntes RGE núm. 6458/14 a 6461/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a comares
contractades a Son Espases, a Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor i a l'Hospital d'Inca.
10269
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GU) A la Pregunta RGE núm. 6462/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a normativa per contractar
comares a Son Espases.
10269
GV) A la Pregunta RGE núm. 6463/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a normativa per contractar
comares a Son Llàtzer.
10269
GX) A la Pregunta RGE núm. 6464/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a normativa per contractar
comares a l'Hospital de Manacor.
10269
GY) A la Pregunta RGE núm. 6465/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a normativa per contractar
comares a l'Hospital d'Inca.
10269
GZ) A la Pregunta RGE núm. 6466/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a comares apuntades a
la darrera borsa de contractació temporal de Son Espases.
10270
HA) A la Pregunta RGE núm. 6467/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a comares apuntades a
la darrera borsa de contractació temporal de Son Llàtzer.
10270
HB) A la Pregunta RGE núm. 6468/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a comares apuntades a
la darrera borsa de contractació temporal de l'Hospital de Manacor.
10270
HC) A la Pregunta RGE núm. 6469/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a comares apuntades a
la darrera borsa de contractació temporal de l'Hospital d'Inca.
10270
HD) A la Pregunta RGE núm. 6470/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a Mesa de batlles
pel turisme (I).
10270
HE) A la Pregunta RGE núm. 6471/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a Mesa de batlles
el turisme (II).
10270
HF) A la Pregunta RGE núm. 6674/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assessorament lingüístic
a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
10271
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2.2. TEXTOS DEBATUTS

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de juny de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1103/14, relativa a ajuda humanitària a Síria, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de juny de 2014, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 425/13 i 426/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a ampliació dels pressuposts de l'EPRTVIB
(I i II). (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que continuï expressant d’una manera contundent el
rebuig al conflicte armat en Síria i la utilització d’armes
químiques contra la població, així com l’impuls de la via
diplomàtica per aconseguir una solució política que acabi amb
la guerra civil i les matances de civils en Síria.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que continuï demanant al Govern de Síria que aixequi el
bloqueig que afecta la població civil de localitats i zones
controlades per l’oposició amb la finalitat de garantir que
l’assistència humanitària arribi a la població.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè continuï impulsant la concertació entre estats per
reallotjar els refugiats més vulnerables mentre duri la guerra
civil a Síria.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4734/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mitjans de lluita contra
incendis forestals. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a continuar enviant recursos per palAliar la fam i la manca de
medicaments de la població síria.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar fent una aportació econòmica per tal de
colAlaborar amb l’ajuda humanitària amb el poble de Síria."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la seu del Parlament, 12 de juny de 2014.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4736/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a autovia EivissaAeroport. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de juny de 2014, tengué
lloc la compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts,
qui, acompanyat del director general del Tresor i Política
Financera i Patrimoni i del cap de Gabinet, informà sobre el
tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de juny de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1463/14, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a justícia universal real.
(BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014).

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
Retirada del punt 4 de la Proposició no de llei RGE núm.
1463/14.
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de juny de
2014, la portaveu del Grup Parlamentari MÉS retirà el punt 4 de
la proposició no de llei esmentada, relativa a justícia universal
real, publicada al BOPIB núm. 138, de 21 de febrer de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la Sra. Consellera d'Administracions
Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre les discrepàncies en relació amb el
requeriment d'inconstitucionalitat que va fer l'Estat al Decret
llei 2/2013 (RGE núm. 1468/14).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny de
2014, tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, qui, acompanyada del director
general d'Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, de
la cap de Gabinet i del cap de Premsa, informà sobre el tema
indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, sobre la
situació de l'Obra Social i Cultural de Sa Nostra i, en general,
del moment i les conseqüències de tot ordre del procés
d'integració en el Banc Mare Nostrum (RGE núm. 5910/12).

B)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE
núm. 2691/14 a 2693/14 i 1695/14 a 2702/14.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de juny de 2014, es
proposà una alteració de l'ordre del dia, d'acord amb l'article
73.2 del Reglament de la cambra, que fou aprovada per 9 vots
a favor i 5 en contra, en el sentit d'ajornar les preguntes
esmentades, presentades per la diputada Sra. Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
eliminació de barreres arquitectòniques als centres docents (I a
III i V), a eliminació d'amiant als centres docents (I a IV) i a
centres docents amb amiant (I a III), publicades al BOPIB núm.
142, de 21 de març de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

de places de diversos serveis. (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
5090/14, pel qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de
gestió d'emergències de les Illes Balears.

Quin creixement té previst per a l'any 2012 en places de
respir i oci, atenció primerenca i persones tutelades?

C)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de juny de
2014, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014.

El 2012 no 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Ordre de Publicació
D)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries
de les Illes Balears.
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 19 de juny de 2014, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm.
138, de 21 de febrer de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Pregunta RGE núm. 2199/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a norma
reguladora per possibilitar la participació ciutadana. (BOPIB
núm. 41, de 4 d'abril de 2012).
Ha elaborat la Vicepresidència la norma reguladora per
possibilitar que la ciutadania opini sobre l'ordre de prioritats
en el capítol d'inversions, mitjançant mecanismes de
democràcia directa estructurats degudament o altres processos
o instruments participatius?
No s'ha elaborat perquè no fa falta aprovar cap norma
reglamentària per l'aplicació directa de l'article 6.1 f) de la Llei
4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears, que efectivament es compleix.
Palma, 26 de març de 2013.
El vicepresident econòmic de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
E)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de
ports de les Illes Balears.
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de juny de 2014, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm.
144, de 26 de març de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 4997/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a augment

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2482/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reducció de la
partida del PGE destinada a la subvenció de residents no
peninsulars. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).
Quina és la valoració que fa el Govern de les Illes Balears
de la reducció en el Pressupost General de l'Estat de 65
milions d'euros a la partida destinada a la subvenció de
residents no peninsulars?
Pràcticament es manté la quantitat consignada en els
Pressuposts Generals de l'Estat de 2012 per cobrir les
bonificacions del transport aeri i marítim.
En 2012 es van pressupostar 285Mi i per al 2013 270Mi,
el que suposa una disminució del 5'57%. Aquesta disminució
s'explica perquè també es preveu una disminució de viatgers,
per la qual cosa la quantitat pressupostada cobreix la bonificació
en la seva totalitat.
Palma, 2 d'abril de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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Palma, 23 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2890/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a garantir la
independència i pluralitat d'IB3. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril
de 2012).
El director general de l'EPRTVIB va afirmar a la Comissió
de control de l'EPRTVIB que ell no era la persona adequada
per ser interrogat sobre si el Consell de Direcció podia
garantir la independència i pluralitat de l'EPRTVIB, en la seva
condició de conseller de Presidència, creu vostè que l'actual
Consell de Direcció garanteix la independència i pluralitat
d'IB3?
En relació a si l'actual Consell de Direcció garanteix la
independència i pluralitat d'IB3, la resposta és sí.
Palma, 31 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3069/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a optimització de
recursos. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).
Quins han estat els resultats de l''anàlisi de procediments
informàtics per l'optimització de recursos i també per donar
millor serveis als administrats que ens anunciava el 27 de
gener del 2012?
Per tal de millorar l'agilitat d'obtenció de permisos i
llicències per al desenvolupament d'activitats dins les reserves
s'han implementat tota una sèrie de procediments com són:
- Autorització per al busseig individual on-line. S'obté
l'autorització de forma immediata i es pot imprimir a casa.
- Autorització per a la pesca submarina on-lin. S'obté
l'autorització de forma immediata i es pot imprimir a casa.
- Llicència de pesca marítima recreativa individual.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 3061/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell Regulador
de l'Agricultura Ecològica. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de
2012).
Quins temes ha tractat en les seves reunions amb el Consell
Regulador de l'Agricultura Ecològica?

Així mateix s'han habilitat els formularis de solAlicituds via
web així com enllaços als pagaments d'algunes de les taxes a
través de l'ATIB, per tal d'evitar les cues als bancs i a les nostres
oficines, i s' aconsegueix que amb una sola cua es pugui
finalitzar el tràmit.
Així s'ha aconseguit reduir el temps d'espera dels ciutadans
i s'han eliminat en molts de casos que l'administrat s'hagi de
desplaçar, doncs la pot imprimir a casa.

1 de febrer de 2012
- Informe de gestió
- Tancament dels comptes de l'exercici 2011
- Aprovació de la proposta de pressuposts 2012
- Aprovació de les modificacions del Manual de Qualitat i
els capítols que s'han hagut de realitzar
- Pla de feina previst de l'any 2012

Al FOGAIBA s'han duit a terme les següents accions
d'agilitació administrativa:
- Creació del "Portal de les subvencions del FOGAIBA" al
qual es pot accedir des de l'adreça http://fogaiba.es com a mitjà
de comunicació cap als agricultors i ramaders on la informació
de les ajudes s'ha classificat per tipologies i es destaca
especialment les línies d'ajuda amb període de solAlicitud obert.
- Publicació a la mateixa web de les notificacions de les
propostes de resolució i de les resolucions de determinades
ajudes del PDR.
- Habilitació de la possibilitat de solAlicitud electrònica, i
també de notificació electrònica de determinades ajudes del
PDR i de l'Estat adreçades a colAlectius professionals.
- Enllaç del sistema de gestió de la solAlicitud única (PAC)
amb el sistema de l'Estat per a comprovació d'identitats (SVIDatos) i per tant l'eliminació de la necessitat d'aportar el DNI al
moment de fer la solAlicitud.

4 de juliol de 2012
- Situació actual i resum d'activitats primer semestre
- Estat d'execució del pressupost
- Tresoreria
- Activitats previstes per la segon semestre

El total de notificacions que es varen fer de ADV són 15: 6
digitalment i 9 físicament. El total de notificacions que es varen
fer de promoció són 13: 4 digitalment i 9 físicament. En
aquestes dues línies els beneficiaris han optat majoritàriament
per seguir amb notificacions físiques.

Es detallen a continuació els punts dels Ordres del Dia de les
Juntes Rectores del Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica, des del començament d'aquesta legislatura fins al dia
d'avui:
17 d'octubre de 2011
- Situació del CBPAE
- Acords sobre la nova estructura i pla de funcionament futur
del CBPAE

24 d'octubre de 2012
- Situació actual i resum d'activitats primer semestre
- Tresoreria
- Aprovació dels canvis de Manual de Qualitat del CBPAE
- Proposta per al nomenament de Director Tècnic i Secretari
del CBPAE
- Assemblees 2012 i eleccions 2013-01-23

Palma, 22 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

G)
A la Pregunta RGE núm. 4035/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (XLIX). (BOPIB núm.
49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'Ibsalut,
quina quantitat econòmica i/o disminució de la despesa suposa
l'anàlisi de la cartera de serveis sanitaris oferts en l'actualitat
i una distribució dels serveis que es presten en tots els
hospitals per millorar l'eficiència i evitar duplicats de proves
diagnòstiques i quina documentació la justifica?
Des de l'Ibsalut s'analitza detalladament la cartera de serveis
de cadascun dels nostres hospitals, no solament amb la finalitat
de tenir un coneixement real i exhaustiu de l'oferta que
actualment es presta, sinó també, adequar-la a la realitat que
se'ns planteja dia a dia. Així quan s'hagi finalitzat l'anàlisi de la
cartera es plantejarà aquesta en funció de l'hospital, del servei
i de la prestació o procediment. A més cal afegir que actualment
el Ministeri està elaborant també una cartera de serveis a la quan
ens haurem d'adherir.
Les eines informàtiques com el gestor de peticions posades
a la disposició dels hospitals faciliten evitar duplicitats en la
citació i realització de proves diagnòstiques i consultes
mitjançant protocols de citació i existència d'alarmes sobre
aquest tema.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 4051/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXXV).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per al
sector sanitari Ibsalut, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa eliminar la lliurança després
de les guàrdies i quina documentació la justifica?
L'eliminació de la lliurança després de les guàrdies és una
mesura d'estalvi contemplada dins del pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears dins de les mesures per al sector
sanitari Ibsalut.
La quantitat potencial d'estalvi en les deu mesures
contemplades per al sector sanitari d'Ibsalut és de 26,4 milions
d'euros.
Aquesta mesura significa que el descans retribuït després de
les guàrdies dels facultatius sigui recuperat en horari laboral. És
una mesura que actualment no s'aplica i la intenció des de l'àrea
assistencial tret que empitjori la situació és la seva o aplicació.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.

I)
A la Pregunta RGE núm. 4055/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXIX).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per al
sector sanitari Ibsalut, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la modificació dels horaris
dels Centres de Salut i Unitats Bàsiques i quina documentació
la justifica?
L'estalvi generat en Capítol I i II, modificant aquests horaris
fa de la mesura un acte altament eficient. És un escenari tan
precari con en el qual estem, no caben mesures alternatives sinó
complementàries perquè l'estalvi sigui el màxim amb la menor
repercussió en la qualitat assistencial oferta als usuaris.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 4103/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (LVIII). (BOPIB núm.
49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a Ibsalut, ha
valorat i/o estudiat els motius, estalvi i/o disminució de
despesa de mesures alternatives a la modificació del concurs
de targeta sanitària?
A l'anàlisi d'estalvi dels del procediment SSCC CA 12/12
per la implantació, expedició i distribució de la nova targeta
sanitària amb xip de seguretat, banda magnètica i fotografia de
l'usuari, s'han tingut en compte totes les mesures d'estalvi a
l'abast, tecnològiques i organitzatives. Per exemple: gestionar el
desplegament amb personal propi del Servei de Salut i gestionar
les adquisicions necessàries directament amb els diferents
proveïdors.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
K)

M)

A la Pregunta RGE núm. 6278/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a creació del grau
mitjà de Tècniques en Producció Agropecuària. (BOPIB núm.
62, de 7 de setembre de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 7892/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a
copagament. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quin criteri ha aplicat al Conselleria d'Educació alhora de
decidir la creació i inici del cicle formatiu de grau mitjà de
Tècniques en Producció Agropecuària, que s'impartirà a Sa
Granja de Menorca com a oferta educativa de l'IES Pasqual
Calbó?
Per a la creació del grau mitjà de Tècniques en producció
Agropecuària s'han tingut en compte les peticions del sector i la
solAlicitud del titular del centre, el Consell Insular de Menorca.

Senyor Conseller, ha pensat vostè en qualque solució per
tal que els pensionistes no hagin d'avançar el pagament dels
medicaments?
El Servei de Salut de les Illes Balears ha intentat, dins el
compliment de la legalitat vigent, (RD Llei 16/2012, de 20
d'abril, el qual obliga a fer aportacions als pensionistes) facilitar
i agilitzar el retorn dels excessos de les quanties abonades per
aquests.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 6524/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acords i/o
colAlaboracions SOIB, Consell de Menorca. (BOPIB núm. 62,
de 7 de setembre de 2012).
Quin són els acords i/o colAlaboracions al 2012 del SOIB
amb el Consell Insular de Menorca en el desenvolupament de
les tasques d'orientació i informació, millora de l'ocupació i
integració dels desocupats considerats com a prioritaris?
El SOIB subvenciona el Consell Insular de Menorca en el
desenvolupament de les tasques d'orientació, informació i
millora de l'ocupació processos d'inserció per a l'ocupació de
colAlectius prioritaris a partir de l'ajuda individual,
personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant
l'acompanyament, construeix un projecte, professional que
integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb
l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball ordinari de
manera regular i de qualitat.
Els projectes són:
1. Itinerari d'inserció laboral per a persones amb malaltia
mental.
2. Itinerari d'inserció laboral per a persones amb
discapacitat.
3. Itinerari d'inserció laboral per a persones desocupades en
situació de risc d'exclusió social.
Així mateix es subvenciona al Consell Insular de Menorca
per fer processos d'acompanyament i inserció laboral en els
perceptors de la Renda Mínima d'Inserció.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

N)
A la Pregunta RGE núm. 8237/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a conveni de
carreteres (IV). (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).
Preveuen els convenis de carreteres de 1998 i 2004 que el
Ministeri de Foment supervisarà els projectes de traçat i els
seus modificats?
Sr. Carbonero, els convenis de carreteres Estat-CAIB de
1998 i 2004 preveuen una supervisió tècnica dels projectes
finançats però també preveuen una encomanda de gestió.
Marratxí, 15 de gener de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés Hachero.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 9368/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a adjudicació
fulletons campanya prevenció mosquit tigre. (BOPIB núm. 74,
de 23 de novembre de 2012).
A quina empresa s'ha adjudicat l'edició de 40.000 fulletons
de la campanya de prevenció del mosquit tigre de la Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic?
Segons informació rebuda per la Unitat Administrativa de
Contractació de la Conselleria de Presidència, l'empresa a la
qual es va adjudicar l'edició de 40.000 fulletons de la campanya
de prevenció del moscard tigre, a petició de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, realitzada mitjançant
contracte del servei general de publicitat del Govern de les Illes
Balears, va ser Clave de Publicitat.
Palma, 8 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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P)

S)

A la Pregunta RGE núm. 9369/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a procediment
adjudicació fulletons campanya de prevenció mosquit tigre.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 10593/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Son Bordils
a Inca. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Quin procediment s'ha seguit per adjudicar l'edició de
40.000 fulletons de la campanya de prevenció del mosquit tigre
de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental
i Canvi Climàtic?
Segons informació rebuda per la Unitat Administrativa de
Contractació de la Conselleria de Presidència, la campanya de
prevenció del moscard tigre es va realitzar mitjançant el
contracte del servei general de publicitat del Govern de les Illes
Balears adjudicat pel procediment obert.

Ha estat consultat el Protectorat de la Fundació de
Beneficiència Particular Alzina sobre la possibilitat de vendre
la finca de Son Bordils a Inca, patrimoni afecte de la Fundació
per dur-hi a terme una residència per ancians?
Una vegada consultats els nostres arxius, es pot afirmar que
no consta enlloc que el Protectorat exercit per la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social hagi estat consultat per part de
la Fundació de Beneficiència Particular Alzina respecte de la
possibilitat de vendre la finca Son Bordils.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.

Palma, 8 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
T)
Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 9546/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Setmana
Internacional del Cine Europeu. (BOPIB núm. 75, de 30 de
novembre de 2012).
Quin ha estat el cost total del suport a la Setmana
Internacional de Cine Europeu?
La Conselleria de Presidència no ha donat suport econòmic
a la Setmana Internacional del cine Europeu. Això no obstant,
ha rebut una solAlicitud de subvenció de 15.000i., encara no
resolta.
Palma, 26 de març de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

A la Pregunta RGE núm. 10866/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pagaments a
propietaris de la Serra de Tramuntana. (BOPIB núm. 82, de 18
de gener de 2013).
Quins pagaments i per quins conceptes s'han fet des de la
Conselleria d'Agricultura a propietaris de la Serra de
Tramuntana?
Es tramet, adjunta, la relació dels 254 expedients de
subvencions de propietaris de la Serra de Tramuntana pagats.
Palma, 9 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
La relació esmentada queda dipositada al Registre General
de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

R)

U)

A la Pregunta RGE núm. 10477/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a informació als
visitants de l'illa de la Dragonera. (BOPIB núm. 79, de 21 de
desembre de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 10963/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Institut Balear d'Estadística de les II.BB (IBESTAT). (BOPIB
núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Quan de personal es dedicarà a les funcions d'informació
als visitants de l'illa de la Dragonera el 2012?

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de l'Institut Balear d'Estadística de les
II.BB (IBESTAT) fora del marc del Pla Financer de
Reequilibri.

Per part d'Espais de Natura Balears durant el 2012 hi havia
1 treballador que es dedicava a les funcions d'informació als
visitants de l'illa de Sa Dragonera.
Palma, 15 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

L'Institut d'Estadística de les II.BB (IBESTAT) no disposa
de cap bé immoble en propietat, per tant no correspon cap tipus
d'alienació fora del marc del Pla Financer de Reequilibri.
Palma, 25 de febrer de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.
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V)

Z)

A la Pregunta RGE núm. 10977/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Servei de Salut de les Illes Balears. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 10998/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les II.BB.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part del Servei de Salut de les Illes Balears
fora del marc del Pla Financer de Reequilibri.

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació per al Conservatori de
Música i Dansa de les II.BB fora del marc del Pla Financer de
Reequilibri.

El Servei de Salut de les Illes Balears no té prevista cap
alienació fora del marc del Pla Financer de Reequilibri.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació

La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa
de les II.BB no té prevista cap alienació fora del marc del Pla
Financer de Reequilibri.
Palma, 19 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

X)
A la Pregunta RGE núm. 10986/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació Caubet Cimera II.BB, Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació Caubet Cimera II.BB
Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada fora
del marc del Pla Financer de Reequilibri.
La Fundació Caubet Cimera II.BB Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada no ha estat mai titular de cap
bé immoble des de la seva creació fins a data d'avui.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 10989/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació d'Investigació Sanitària de les II.BB Ramon Llull.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació d'Investigació Sanitària
de les II.BB Ramon Llull fora del marc del Pla Financer de
Reequilibri.
La Fundació d'Investigació Sanitària de les II.BB Ramon
Llull no ha estat mai titular de cap bé immoble des de la seva
creació fins a data d'avui.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 11001/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Robert Graves. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).
Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació Robert Graves fora del
marc del Pla Financer de Reequilibri.
La Fundació Robert Graves no té prevista l'alienació de cap
bé immoble fora del marc del Pla Financer de Reequilibri.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 11009/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Agència Tributària de les II.BB. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'Agència Tributària de les II.BB en el marc del Pla Financer
de Reequilibri.
En el marc del Pla Financer de Reequilibri, i d'acord amb les
funcions atribuïdes per l'article 2 de la Llei 3/2008, de 14
d'abril, l'Agència Tributària de les Illes Balears no ha alienat o
subhastat cap immoble.
Palma, 8 de març de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

BOPIB núm. 159 - 11 de juliol de 2014

10237

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 11029/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Institut d'Estadística de les II.BB (IBESTAT). (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 11134/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació de béns
immobles Fundació Santuari de Lluc. (BOPIB núm. 82, de 18
de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'Institut d'Estadística de les II.BB (IBESTAT) en el marc del
Pla Financer de Reequilibri.

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de la
Fundació Santuari de Lluc fora del marc del Pla Financer de
Reequilibri.

L'Institut d'Estadística de les II.BB (IBESTAT) no ha
disposat mai de béns immobles en propietat.

No existeix cap bé immoble que s'hagi alienat per part de la
Fundació Santuari de Lluc, fora del marc del Pla Financer de
Reequilibri.

Palma, 25 de febrer de 2013.
El vicepresident econòmic de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Palma, 26 de març de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 11064/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les II.BB.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 11175/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns
immobles Servei de Salut de les Illes Balears. (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de la
Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les II.BB
en el marc del Pla Financer de Reequilibri.

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part del Servei de Salut de les
Illes Balears?.

La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa
de les Illes Balears no ha alienat cap immoble en el marc del Pla
Financer de Reequilibri.

El Servei de Salut de les Illes Balears no ha signat cap
escriptura pública d'alienació de béns immobles del Servei de
Salut de les Illes Balears.

Palma, 19 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 11082/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Escola Superior d'Art Dramàtic de les II.BB (ESADIB).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les II.BB fora del marc del
Pla Financer de Reequilibri.
L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, no ha
realitzat cap alienació de béns immobles fora del marc del Pla
Financer de Reequilibri.
Palma, 25 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 11184/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Caubet Cimera II.BB Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació Caubet
Cimera II.BB Centre Internacional de Medicina Respiratòria
Avançada?.
La Fundació Caubet Cimera II.BB Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada no ha estat mai titular de cap
bé immoble des de la seva creació fins ara.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.
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AI)
A la Pregunta RGE núm. 11188/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació de Pràctica Jurídica. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació de
Pràctica Jurídica?
El Consell de Govern de dia 30 d'abril de 1999, acordà
l'autorització per a la participació de la CAIB com a patró nat de
la Fundació Escola de Pràctica Jurídica, juntament amb d'altres
entitats.
Els Estatuts de la Fundació disposen que representen als
patrons, prèvia designació per l'òrgan legal o estatutàriament
competent a l'efecte, dues persones del Govern de les Illes
Balears.
Que en aquesta Direcció de l'Advocacia o consta cap
escriptura pública d'alienació de béns immobles que s'hagin
alienat per part de la Fundació de Pràctica Jurídica.
En tot cas, seria més adient que a la present iniciativa
respongués la Fundació a través del seu president.
Palma, 25 d'abril de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 11196/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les II.BB.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació per al
Conservatori de Música i Dansa de les II.BB?.
La Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les
Illes Balears no ha dut a terme cap escriptura pública d'alienació
de béns immobles.
Palma, 19 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 11241/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Servei de Salut de les Illes Balears. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que s'han dut a terme per part del Servei de Salut de
les Illes Balears?
El Servei de Salut de les Illes Balears no ha signat cap
escriptura pública d'alienació de béns immobles del Servei de
Salut de les Illes Balears; per tant, no podem aportar cap relació

d'escriptures públiques d'alienació de béns immobles per part
del Servei de Salut de les Illes Balears.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 11250/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Caubet-Cimera II.BB Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).
Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que s'han dut a terme per part de la Fundació
Caubet-Cimera II.BB Centre Internacional de Medicina
Respiratòria Avançada.
La Fundació Caubet-Cimera II.BB Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada no ha estat mai titular de cap
bé immoble des de la seva creació fins ara.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 11253/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació d'Investigació Sanitària de les II.BB Ramon Llull.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que s'han dut a terme per part de la Fundació
d'Investigació Sanitària de les II.BB Ramon Llull.
La Fundació d'Investigació Sanitària de les II.BB Ramon
Llull no ha estat mai titular de cap bé immoble des de la seva
creació fins ara.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 11260/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les II.BB.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que s'han dut a terme per part de la Fundació
d'Investigació Sanitària de les II.BB Ramon Llull.
La Fundació d'Investigació Sanitària de les II.BB Ramon
Llull no ha estat mai titular de cap bé immoble des de la seva
creació fins ara.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni Oliver.
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AO)
A la Pregunta RGE núm. 164/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a informe tractament de
residus (I). (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Ha autoritzat la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori el tractament dels residus o combustible derivat de
residus que ha d'arribar de fora de l'illa de Mallorca?
Per tal de respondre a la pregunta, cal aclarir que s'ha
comunicat a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori (Direcció General de Medi Natural, Canvi Climàtic i
Educació Ambiental) per part de l'operador Planta
Intercomarcal del Reciclaje en escrit amb entrada 528/2013, de
8 de gener de 2013, en el que diu que a partir de dia 9 de gener
s'enviaran unes 75/100 Tn diàries de Residu CDR (Combustible
Derivat de Residu), per al seu ús com a combustible intern a
Tirme (Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca). Una
vegada vist l'origen de les remeses de combustible derivat de
residus, cal dir que es tracta d'un trasllat de residus que estan en
els codis LER 19.12.10 i 19.12.12, i la seva procedència
d'origen, la Comunitat Autònoma de Catalunya, cal dir que en
aplicació de la Llei 13/2012, i dels articles 12.4.d) i 25 de la Llei
22/2011, no és preceptiva l'autorització per al trasllat de
combustible derivat de residus procedent d'una altra comunitat
autònoma, per la qual cosa no pertoca autorització per part de la
Comunitat Autònoma per aquest trasllat de combustible.
Palma, 15 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 324/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi per
no cobrir baixes per incapacitat temporal. (BOPIB núm. 84,
d'1 de febrer de 2013).
Quants euros s'ha estalviat l'any 2012 el Govern de les Illes
Balears no cobrint les substitucions en les baixes per
incapacitat temporal inferiors als 30 dies?
Des de l'entrada en vigor de l'Acord del Consell de Govern
de dia 4 de novembre de 2011, del Decret llei 5/2012, d'1 de
juny, i del Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, fins a final de
l'any 2012, s'han estalviat en concepte de substitucions
3.233.000i.
Palma, 19 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 327/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Assessors
Tècnics Docents. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).
Quants d'Assessors Tècnics Docents (ATD) s'han reduït
l'any 2012 a les Illes Balears?
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Durant el curs 2010-2011 hi havia contractats 100 assessors
tècnics docents aproximadament. Actualment, al curs 20122013, hi ha 66 ATD.
Palma, 19 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 328/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi per
no pagar nòmina a personal interí docent. (BOPIB núm. 84,
d'1 de febrer de 2013).
Quants euros s'ha estalviat l'any 2012 el Govern de les Illes
Balears no pagant la nòmina dels mesos de juliol i agost al
personal interí docent que hagi fet substitucions per causes
diverses de més de 5 mesos i mig durant el curs escolar, tant en
centres educatius públics com concertats?
Des de l'entrada en vigor del Decret llei 5/2012, d'1 de juny,
s'han estalviat en aquest concepte 3.347.000i. en l'ensenyament
públic i 104.221i. en el concertat.
Palma, 19 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 330/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a professors
tutors. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).
De quants de professors tutors s'ha disposat l'any 2012 a
les Illes Balears?
4.617 tutors.
Palma, 19 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 331/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a professors
caps de departament en IES. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de
2013).
De quants de professors caps de departaments en Instituts
d'Educació Secundària s'ha disposat l'any 2012 a les Illes
Balears?
1.092 caps de departament.
Palma, 18 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AU)
A les Preguntes RGE núm. 432/13 a 435/13, 626/13 i
627/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
relatives a deute de la Conselleria amb els centres educatius (I
a IV) i relatives a deutes als centres escolars 2011 i 2012 (per
centres). (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer, i 85, de 8 de febrer de
2013).

El deute global de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats als centres escolars públics i concertats de les Illes
Balears, corresponent al 2011, és de 3.368.512,22i.

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

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 625/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute als centres
escolars 2012. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2014).

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 497/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a dades reservades
EPRTVIB. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2014).
A quin tipus de dades es refereix el DG de l'EPRTVIB quan
en les respostes parlamentàries al RGE 10376 i 10373 es diu
que són reservades, fent referència al deure de sigil i a la llei
orgànica 15/1999, i que s'ha de consultar a la seu social
d'IB3?
Les dades referides són totes de dades de caràcter personal
registrades per l'Ens Públic i les seves societats mercantils i que
són susceptibles de ser vulnerades a l'empara de la referida llei
orgànica 15/1999.
Santa Ponça, 14 de febrer de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 548/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a atenció
telefònica als menors. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2014).
Quin és el cost del servei d'atenció telefònica als menors
contractat a una fundació privada?
El cost de Línia d'Atenció al Menor és de 250i. mensuals
amb l'IVA inclòs.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 624/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute als centres
escolars 2011. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2014).
Quin és el deute global de la Conselleria d'Educació als
centres escolars públics i concertats de les Illes Balears,
corresponent al 2011?

Palma, 27 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Quin és el deute global de la Conselleria d'Educació als
centres escolars públics i concertats de les Illes Balears,
corresponent al 2012?
El deute global de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats als centres escolars públics i concertats de les Illes
Balears, corresponent al 2012, és de 2.969.590,28i.
Palma, 27 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 646/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb els centres
escolars per a programes específics. (BOPIB núm. 85, de 8 de
febrer de 2014).
Quin és el deute de la Conselleria d'Educació als centres
escolars públics i concertats en relació amb cada un dels
programes específics que no s'inclouen en el manteniment
general de funcionament dels centres?
El deute de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
als centres escolars públics i concertats en relació amb els
programes específics és de 6.248.055,13i.
Palma, 28 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 1233/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a gestió de
l'escorxador de Manacor. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de
2013).
Quina és la quantitat que té previst aportar la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a l'Ajuntament de
Manacor per a la gestió del seu escorxador?
FOGAIBA està preparant una convocatòria d'ajudes per
inversions als escorxadors de les Illes Balears, convocatòria que
ja es troba a un punt molt avançat per a la seva publicació.
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Palma, 3 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 1234/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cobrament noves
taxes de iots (I). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).
A partir de quan es cobrarà la taxa per tractament de iots
prevista per la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures
urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i
energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i
mesures tributàries?
Si entenem com "iots" com el que defineix el diccionari
d'Estudis Catalans, com a "embarcació amb què es practica la
navegació esportiva i d'esbargiment", cal dir que la Llei
13/2012, de 20 de novembre, no hi ha cap referència a cap taxa
o tarifa.
Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 1236/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bonificació als
residus carnis (I). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).
A partir de quan s'aplicarà la bonificació als residus carnis
prevista per la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures
urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i
energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i
mesures tributàries?
L'aplicació efectiva i pràctica de l'article 17 de la Llei
13/2012, de 20 de novembre, sobre la bonificació del 70% sobre
el preu general de la resta de residus als residus d'escorxador i
animals morts, inclosos MER, procedents de la indústria càrnia
com del sector primari, per al seu tractament a les instalAlacions
existents a l'illa de Mallorca, ha de ser implementada pel
Consell de Mallorca, per la qual cosa és la institució competent
per contestar la pregunta plantejada.
Palma, 15 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 1237/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a bonificació als
residus carnis (II). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).
Quins informes jurídics han solAlicitat per tal d'aplicar la
bonificació als residus càrnics prevista per la Llei 13/2012, de
20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació
econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies,
residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries?
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No s'ha demanat cap informe jurídic respecte a la qüestió
plantejada, per les raons exposades a la contesta RGE
1236/2013.
Palma, 15 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 1419/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
inconstitucionalitat de la Llei del Turisme. (BOPIB núm. 89, de
8 de març de 2013).
S'ha constituït una Comissió Bilateral entre el Govern de
les Illes Balears i el Govern de l'Estat per estudiar
conjuntament la possible inconstitucionalitat d'una sèrie
d'articles de la Llei del Turisme de les Illes Balears?
En data 31 d'octubre de 2012 la Comissió Bilateral de
Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat
Autònoma de les Illes Balears acordà l'inici de les negociacions
per resoldre discrepàncies en relació amb els articles 21, 23.2,
26.2, 59 i 65 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de
les Illes Balears i designar un grup de treball per proposar a la
Comissió la solució que pertoqui (l'esmentat acord fou publicat
en el BOE de dia 15 de novembre de 2012). El grup de treball
esmentat es reuní per videoconferència el passat 20 de febrer.
Palma, 12 de març de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 1420/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a guies
turístics. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).
Convocarà la Conselleria de Turisme i Esports aquest any
proves per habilitar nous guies turístics a Mallorca?
No és previst que es convoquin proves, ja que en el marc
normatiu actual (Directiva Bolkestein, Llei 17/2009 estatal i
Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears) es preveu que les
persones (de la CAIB, d'altres comunitats autònomes o de la
resta de la Unió Europea) que tenguin la titulació o la
qualificació professional adequades, podran ser habilitades
directament a la professió, en les formes i els procediments
prevists en la normativa.
Palma, 12 de març de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.
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Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 1493/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a consorci de la
Serra de Tramuntana (VI). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de
2013).
Quines mesures de suport a la indústria agrícola i
ramadera s'ha dut a terme per part del Govern a la Serra de
Tramuntana?
Bàsicament les mesures de suport a la indústria agrícola i
ramadera han estat dues:
La primera ha estat la d'assessorament. Qualsevol indústria
agrària ens pot demanar assessorament tant si és en termes
urbanístics com d'etiquetatge o de maneig en ramaderia o
producció d'agricultura.
La segona mesura compren les ajudes que existeixen en
modernització d'explotacions i de valor afegit, a més de moltes
altres a les quals es poden acollir.
Palma, 22 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 1521/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes empresa
IBABSA (III). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).
Relació de contractes menors subscrits el mes de març de
2012 de l'empresa IBABSA.
Contracte: 12/2
Data: 03/03/2012
Adjudicatari: Pervalab, SL.
Justificació: Adquisició material i reactius mostres
encomanades
Import màx.: 5.000,00i.
Contracte: 2012/1
Data: 22/03/2012
Adjudicatari: Foss Iberia, SL.
Justificació: Manteniment Bactoscan
Import màx.: 3.600,00i.
Palma, 22 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 1519/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes empresa
IBABSA (I). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).
Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2012 de l'empresa IBABSA.
Al mes de gener de 2012 no s'ha subscrit cap contracte
menor a l'empresa IBABSA.
Palma, 22 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 1520/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes empresa
IBABSA (II). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).
Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2012 de l'empresa IBABSA.
Contracte: 12/1
Data: 20/02/2012
Adjudicatari: Sarenet, S.A.
Justificació: Serveis Internet
Import màx.: 7.500i.
Palma, 22 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 1522/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes empresa
IBABSA (IV). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).
Relació de contractes menors subscrits el mes d'abril de
2012 amb l'empresa IBABSA.
Contracte: 12/3
Data: 27/04/2012
Adjudicatari: Larbus, SA.
Justificació: Adquisició reactius anàlisis mostres llet
encomanades
Import màx.: 4.000,00i.
Contracte: 12/4
Data: 27/04/2012
Adjudicatari: Biolinea, SL.
Justificació: Adquisició material i reactius anàlisis mostres
encomanades
Import màx.: 11.000,00i.
Palma, 22 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 1523/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes empresa
IBABSA (IV). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

Contracte: 12/14
Data: 30/05/2012
Adjudicatari: Daniel Bosch Llorens
Justificació: Servei recollida mostres llet pel control oficial
Import màx.: 9.500,00i.

Relació de contractes menors subscrits el mes de maig de
2012 de l'empresa IBABSA.

Contracte: 12/15
Data: 30/05/2012
Adjudicatari: Can Peixet, S.L.
Justificació: Compra dosis semen per subministrar als
ramaders
Import màx.: 6.500,00i.

Contracte: 12/5
Data: 02/05/2012
Adjudicatari: Daniel Zarraluqui Paternain
Justificació: Assessor laboral, confecció nòmines i
documents
Import màx.: 7.000,00i.
Contracte: 12/6
Data: 02/05/2012
Adjudicatari: Almarsa E.S, S.L.
Justificació: Subministrament benzina cotxes empresa
Import màx.: 10.000,00i.
Contracte: 12/7
Data: 15/05/2012
Adjudicatari: Previs, S.L.
Justificació: Servei de prevenció de riscs laborals
Import màx.: 7.000,00i.
Contracte: 12/8
Data: 15/05/2012
Adjudicatari: Motorauto Ponent, S.L.
Justificació: Reparació i manteniment cotxes delegació
Menorca
Import màx.: 5.000,00i.
Contracte: 12/9
Data: 30/05/2012
Adjudicatari: Margarita Pons Florit.
Justificació: Servei recollida mostres llet pel control oficial
Import màx.: 12.000,00i.
Contracte: 12/10
Data: 30/05/2012
Adjudicatari: Catalina Ballester Mascaró
Justificació: Servei recollida mostres llet pel control oficial
Import màx.: 6.000,00i.
Contracte: 12/11
Data: 30/05/2012
Adjudicatari: Catalina Munar Cerdà
Justificació: Servei recollida mostres llet pel control oficial
Import màx.: 7.000,00i.
Contracte: 12/12
Data: 30/05/2012
Adjudicatari: Joan Marquès Pelegrí
Justificació: Servei recollida mostres llet pel control oficial
Import màx.: 9.500,00i.
Contracte: 12/13
Data: 30/05/2012
Adjudicatari: Diego Saurina Pons
Justificació: Servei recollida mostres llet pel control oficial
Import màx.: 7.500,00i.

Contracte: 12/16
Data: 30/05/2012
Adjudicatari: Azasa, S.A.
Justificació: Compra material identificació i sanejament
ramader
Import màx.: 6.000,00i.
Palma, 22 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BN)
A les Preguntes RGE núm. 1524/13, 1525/13, 1526/13,
1527/13 i 1530/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme
Bonet i Bonet, relatives a contractes empresa IBABSA (VI, VII,
VIII, IX i XII). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).
Relació de contractes menors subscrits els mesos de juny,
juliol, agost, setembre i desembre de 2012 amb l'empresa
IBABSA.
Al mesos esmentats no s'ha subscrit cap contracte menor a
l'empresa IBABSA.
Palma, 22 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 1531/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes empresa
IBABSA (XIII). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).
Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2013 amb l'empresa IBABSA.
Contracte: 12/1
Data: 22/01/2013
Adjudicatari: Bio-Rad Laboratories, S.A.
Justificació: Especifitat tècnica
Import màx.: 21.012,32i.
Contracte: 12/2
Data: 22/01/2013
Adjudicatari: Foss Iberia, S.A.
Justificació: Proveïdor únic
Import màx.: 29.000,00i.
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Contracte: 12/3
Data: 23/01/2013
Adjudicatari: Lab Divisions (Same), S.A.
Justificació: Especifitat tècnica
Import màx.: 31.500,00i.
Contracte: 12/4
Data: 23/01/2013
Adjudicatari: ASM Soft, S.L.
Justificació: Especifitat tècnica
Import màx.: 4.300,00i.
Contracte: 12/5
Data: 23/01/2013
Adjudicatari: Saranet, S.A.
Justificació: Serveis Internet
Import màx.: 5.100,00i.
Contracte: 12/6
Data: 24/01/2013
Adjudicatari: Biomerieux España, S.A.
Justificació: Adquisició material i reactius anàlisis mostres
encomanades
Import màx.: 4.168,45i.
Contracte: 12/7
Data: 25/01/2013
Adjudicatari: Delta-Lab, S.L.
Justificació: Adquisició material anàlisis mostres llet
encomanades
Import màx.: 9.000,00i.
Contracte: 12/8
Data: 25/01/2013
Adjudicatari: Biolinea, S.L.
Justificació: Adquisició material i reactius mostres
encomanades
Import màx.: 12.000,00i.
Contracte: 12/9
Data: 28/01/2013
Adjudicatari: Previs, S.L.
Justificació: Servei de prevenció de riscs laborals
Import màx.: 3.500,00i.
Contracte: 12/10
Data: 28/01/2013
Adjudicatari: Can Peixet, S.L.
Justificació: Adquisició dosis semen per subministrar als
ramaders
Import màx.: 6.500,00i.
Contracte: 12/11
Data: 28/01/2013
Adjudicatari: Almarsa E.S, S.L.
Justificació: Subministrament de benzina per als cotxes de
l'empresa
Import màx.: 10.000,00i.
Contracte: 12/12
Data: 30/01/2013
Adjudicatari: Azasa, S.A.
Justificació: Adquisició material identificació i sanejament
ramader
Import màx.: 9.500,00i.

Contracte: 12/13
Data: 30/01/2013
Adjudicatari: Ceca Lait
Justificació: Calibració i control Milkoscan mostres llet
encomanades
Import màx.: 4.300,00i.
Contracte: 12/14
Data: 30/01/2013
Adjudicatari: Milk Institute Hüfner
Justificació: Calibració i control Bactoscan i Fossomatic
mostres llet encomanades
Import màx.: 3.500,00i.
Palma, 22 de març de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 1532/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes menors
IBABSA (XIV). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).
Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2013 de l'empresa IBABSA.
Al mes de febrer de 2013 no s'ha subscrit cap contracte
menor a l'empresa IBABSA.
Palma, 22 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BQ)
A les Preguntes RGE núm. 1547/13, 1552/13 a 1554/13,
1623/13 i 1631/13 a 1644/13, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractes empresa
Semilla (I, VI ,VII, VIII), a estudis i treballs contractats per
Semilla (VII) i a factures pagades per Ibabsa (I a XIV).
(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
A causa de les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
BR)
A les Preguntes RGE núm. 1731/13 a 1735/13 i 1736/13 a
1742/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives estudis i treballs tècnics de l'Institut Balear de
la Joventut (III a VIII) i (X a XIV). (BOPIB núm. 90, de 15 de
març de 2013).
Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits els mesos de març, abril, maig, juny, juliol, agost,
octubre, novembre i desembre de 2012 i gener i febrer de 2013
de l'Institut Balear de la Joventut.
L'Institut Balear de la Joventut els mesos de gener a agost de
2012 i gener i febrer de 2013, no ha contractat ni estudis ni
treballs tècnics.
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Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Sans Bosch.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 1814/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (II). (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).
Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
febrer de 2012 a la Conselleria de Presidència.
El mes de febrer de 2012, hi va haver 10 noves altes i 11
baixes de personal de la Conselleria de Presidència.
Palma, 9 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 1815/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (III). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).
Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
març de 2012 a la Conselleria de Presidència.
El mes de març de 2012, hi va haver 6 noves altes i 6 baixes
de personal de la Conselleria de Presidència.
Palma, 9 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 1816/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (IV). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).
Relació de totes les altes i baixes de personal del mes
d'abril de 2012 a la Conselleria de Presidència.
El mes d'abril de 2012, hi va haver 5 noves altes i 5 baixes
de personal de la Conselleria de Presidència.
Palma, 9 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 1817/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (V). (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).
Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
maig de 2012 a la Conselleria de Presidència.
El mes de maig de 2012, hi va haver 7 noves altes i 5 baixes
de personal de la Conselleria de Presidència.
Palma, 9 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 1818/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (VI). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).
Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
juny de 2012 a la Conselleria de Presidència.
El mes d'abril de 2012, hi va haver 4 noves altes i 1 baixa de
personal de la Conselleria de Presidència.
Palma, 9 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 1819/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (VII). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).
Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
juliol de 2012 a la Conselleria de Presidència.
El mes de juliol de 2012, hi va haver 4 noves altes i 4 baixes
de personal de la Conselleria de Presidència.
Palma, 9 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 1820/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (VIII). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Ordre de Publicació
CC)
A les Preguntes RGE núm. 3774/13 a 3777/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet Bonet, relatives a
audiència mitja de retransmissions esportives en general (I a
IV). (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes
d'agost de 2012 a la Conselleria de Presidència.

Quina ha estat l'audiència mitjana de retransmissions
esportives en general durant els anys 2012, 2011, 2010 i 2009?

El mes d'agost de 2012, hi va haver 4 noves altes i 4 baixes
de personal de la Conselleria de Presidència.

L'audiència mitjana de retransmissions esportives en general
durant l'any 2012 ha estat del 9.3% de quota.
L'audiència mitjana de retransmissions esportives en general
durant l'any 2011 ha estat del 8.1% de quota.
L'audiència mitjana de retransmissions esportives en general
durant l'any 2010 ha estat del 8.3% de quota.
L'audiència mitjana de retransmissions esportives en general
durant l'any 2009 ha estat del 7% de quota.

Palma, 9 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 2410/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a estand de les
Illes Balears a la Fira de Berlín. (BOPIB núm. 91, de 22 de
març de 2013).
Quin ha estat el cost de l'estand de les Illes Balears a la
Fira de Berlín?
El cost de l'estand de les Illes Balears a la ITB de Berlín
d'un espai de 400m2 amb Turespaña ha estat de 99.000i.
Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
CB)
A les Preguntes RGE núm. 3770/13 a 3773/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
audiència mitjana del programa Cinema de dimecres (I a IV).
(BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).
Quina ha estat l'audiència mitjana del programa Cinema
de dimecres durant els anys 2012, 2011, 2010 i 2009?
L'audiència mitjana del programa Cinema de dimecres
durant l'any 2012 ha estat del 6.7% de quota.
L'audiència mitjana del programa Cinema de dimecres
durant l'any 2011 ha estat del 4.9% de quota.
L'audiència mitjana del programa Cinema de dimecres
durant l'any 2010 ha estat del 5.1% de quota.
L'audiència mitjana del programa Cinema de dimecres
durant l'any 2009 ha estat del 4.2% de quota.
Santa Ponça, 6 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Santa Ponça, 6 de maig de 2013 .
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.
Ordre de Publicació
CD)
A les Preguntes RGE núm. 3778/13 a 3781/13, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
audiència mitja de La Mirada (I a IV). (BOPIB núm. 95, de 19
d'abril de 2013).
Quina ha estat l'audiència mitjana de La Mirada durant
els anys 2009, 2010, 2011 i 2012?
Durant els anys 2009, 2010 i 2011 el programa de La Mirada
no estava en antena.
L'audiència mitjana de La Mirada durant l'any 2012 ha estat
de 5.6% de quota.
Santa Ponça, 6 de maig de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
CE)
A les Preguntes RGE núm. 3782/13 a 3785/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
audiència mitjana de Uep! Com anam? (I a IV). (BOPIB núm.
95, de 19 d'abril de 2013).
Quina ha estat l'audiència mitjana de Uep! Com anam?
durant els anys 2012, 2011, 2010 i 2009?
L'audiència mitjana de Uep! Com anam? durant l'any 2012
ha estat de 8.3% de quota.
L'audiència mitjana de Uep! Com anam? durant l'any 2011
ha estat de 5.8% de quota.
Durant els anys 2009 i 2010 el programa de Uep! Com
anam? no estava en antena.
Santa Ponça, 6 de maig de 2013 .
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.
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Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 3786/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència mitjana
de Paloma Solitaria. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).
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Ordre de Publicació
CI)
A la Pregunta RGE núm. 4806/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones
entrevistades (III). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

Quina ha estat l'audiència mitjana de Paloma Solitaria?
L'audiència mitja de Paloma Solitaria ha estat del 4.4% de
quota.
Santa Ponça, 6 de maig de 2013 .
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Quines han estat les persones entrevistades durant l'emissió
del programes informatius d'IB3 Televisió durant l'any 2012?
Els informatius no són programes d'entrevistes. Les
entrevisten estan relacionades amb els programes La Mirada i
50 minuts els invitats dels quals ja han estat relacionats a la
pregunta 4804/13 i la 5384/13, aquesta fent referència a invitats
polítics.

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 4145/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a matèria de joventut
a la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).

Santa Ponça, 18 de juny de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
CJ)

Quines mesures ha impulsat en matèria de joventut durant
la present legislatura la Conselleria de Turisme i Esports?
La matèria de joventut és transversal a totes les decisions i
mesures adoptades per la conselleria, especialment en matèria
esportiva, ja que les joves són els principals beneficiaris de les
subvencions esportives de l'Escola Balear de l'Esports.
Palma, 8 de maig de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
CH)
A les Preguntes RGE núm. 4658/13 a 4665/13, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a mort
del Sr. Alpha Pam (I a VII). (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de
2013).
El Sr. Alpha Pam tenia targeta sanitària individual del
Servei de Salut de les Illes Balears, els mesos de febrer i març
de 2013? El Sr. Alpha Pam ha tengut targeta sanitària
individual del Servei de Salut de les Illes Balears, els mesos de
febrer, març i abril de 2013? El Sr. Alpha Pam ha tengut
targeta sanitària individual del Servei de Salut de les Illes
Balears, en qualque moment? Al Sr. Alpha Pam se li ha retirat
la targeta sanitària individual del Servei de Salut de les Illes
Balears, en qualque moment? Quan es va retirar al Sr. Alpha
Pam la targeta sanitària individual del Servei de Salut de les
Illes Balears? Per quin motiu li varen retirar al Sr. Alpha Pam
la targeta sanitària individual del Servei de Salut de les Illes
Balears?

A la Pregunta RGE núm. 4807/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones
entrevistades (IV). (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
Quines han estat les persones entrevistades durant l'emissió
dels programes informatius d'IB3 Televisió durant els mesos de
gener a abril de 2013?
Els informatius no són programes d'entrevistes. Les
entrevisten estan relacionades amb el programa 50 minuts els
invitats del qual ja han estat relacionats a la pregunta 4804/13,
ja que a partir del programa 10 es fa referència a 2013.
En relació amb el programa La Mirada, s'adjunta annex,
essent que les entrevistes relacionades són a polítics.
Santa Ponça, 18 de juny de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.
L'annex queda dipositat al Registre General de la cambra
i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 5395/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Cas Eivissa
Centre (I). (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).
Quantes entrevistes ha fet l'Ens públic de RTVIB a
l'advocat Sr. Andrés Tuells en aquesta legislatura?
De l'advocat Sr. Andrés Tuells s'han emès quatre peces a
IB3 Televisió i dues a IB3 Ràdio.

El Sr. Alpha Pam no ha tingut mai targeta sanitària.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Santa Ponça, 18 de juny de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.
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Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 5396/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Cas Eivissa
Centre (II). (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).
Quantes entrevistes ha fet l'Ens públic de RTVIB a l'acusat
Sr. Roque López en aquesta legislatura?
De Sr. Roque López s'han emès tres peces a IB3 Televisió
i una a IB3 Ràdio.
Santa Ponça, 18 de juny de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 5397/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Cas Eivissa
Centre (III). (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).
Quantes entrevistes ha fet l'Ens públic de RTVIB als
advocats de la defensa del Cas Eivissa Centre en aquesta
legislatura?
Les entrevistes realitzades a l'advocacia de la defensa del
Cas Eivissa Centre en aquesta legislatura ha estat una.
Habitualment declina fer declaracions IB3.
Santa Ponça, 18 de juny de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 5398/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Cas Eivissa
Centre (IV). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

Ha informat l'Ens públic de RTVIB que els seus
pluriempleats Sr. Tuells i Sr. Roque López estan acusats per
denúncia falsa al Cas Eivissa Centre?
No s'entén exactament què demana la pregunta.
Santa Ponça, 18 de juny de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 7915/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a persones amb
contractació laboral Vicepresidència i Conselleria de
Presidència 16. (BOPIB núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
Quantia individualitzada per persona de les
indemnitzacions per acomiadament o per finalització de la
relació laboral que han percebut les persones acomiadades o
que han finalitzat la seva relació laboral a cada una de les
entitats vinculades a Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, des que va començar la legislatura fins a 30 de
juny de 2013, com a conseqüència d'una sentència o resolució
judicial?
El control d'accés a les situacions judicials correspon al
Secretari Judicial de l'òrgan judicial davant el qual es tramita el
procediment, que és qui té atribuïda la facultat de resoldre i
materialitzar aquest accés, ponderat en cada cas, l'interès adduït
pel solAlicitant i els drets fonamentals en joc.
El grau d'accessibilitat a les actuacions judicials en curs
varia en funció de factors com ara la legitimitat de solAlicitant,
l'abast objectiu de l'accés, la finalitat del tractament, la fase
processal de les actuacions, el tipus de procediment, la
titularitat de l'arxiu i, en tot cas, de la ponderació que realitzi el
responsable o encarregat del tractament dels valors
constitucionalment protegits en conflicte.
Palma, 7 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Goméz Pérez.

Quantes entrevistes ha fet l'Ens públic de RTVIB al diputat
Sr. Xico Tarrés en aquesta legislatura?
El diputat Xico Tarrés habitualment declina parlar i ho
desvia a la seva advocada que, tal com s'informa a la pregunta
5397/13, també habitualment declina fer declaracions.
El diputat només ha respost a les preguntes dels mitjans de
comunicació en general, en un descans al Parlament, on es va
pronunciar sobre el tema.
Santa Ponça, 18 de juny de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
CQ)
A la Pregunta RGE núm. 8451/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractes
psiquiàtrics fins a juliol 2013. (BOPIB núm. 110, de 30 de
juliol de 2013).
Quants de contractes curriculars s'han realitzat en el
Psiquiàtric fins el 24 de juliol de 2013? Se solAlicita nombre de
contractes per mesos i lloc de feina especificant la especilitat.
La modalitat de contracte curricular no existeix.

Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 5399/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Cas Eivissa
Centre (V). (BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 9225/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Illot de Tagomago,
resolució d'expedients i causa judicial. (BOPIB núm. 117, de
4 d'octubre de 2013).

Ordre de Publicació
CU)
A les Preguntes RGE núm. 15460/13 i 15461/13,
presentades per l'Hble Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a mamografies setembre i octubre 2012.
(BOPIB núm. 129, de 20 de desembre de 2013).

Disposa el Govern d'algun informe jurídic que justifiqui
l'acord de plenari de la Comissió de Medi Ambient publicat al
BOIB núm. 163, de 3 de novembre, de legalització d'obres a
l'illot de Tagomago, mentre s'instrueixi una causa judicial per
presumpte delicte mediambiental?

Quantes mamografies lligades al programa de detecció
precoç del càncer de mama s'han realitzat els mesos de
setembre i octubre de 2012?
Setembre 2012:
Octubre 2012:

2.197 mamografies.
2.278 mamografies.

Sí.
Palma, 4 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
CS)
A les Preguntes RGE núm. 9922/13 i 9923/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a quota per
despeses per material didàctic i quotes per despeses per
material didàctic 12-13. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).
Quina és l'aportació en concepte de "quota per despeses
per material didàctic, d'aula i altres" que han de pagar els
pares i mares a l'inici del curs escolar 2013-2014? , quina va
ser aquesta aportació a l'inici del curs 2012-2013? (desglossat
centre per centre, i per conceptes de "material didàctic", de
"material d'aula" i els altres que hi hagi).
S'adjunta a continuació la normativa que fa referència al
preu que poden cobrar els centres en les conceptes demanats.
Publicació BOIB núm. 148, del 10/12/2002.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CV)
A les Preguntes RGE núm. 101/14 i 102/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a pagaments
a proveïdors i pagaments per part de SFM. (BOPIB núm. 135,
de 31 de gener de 2014).
Quines empreses o entitats han estat les beneficiàries dels
plans de pagaments a proveïdors per part de SFM fins a la
data actual? Quines empreses o entitats estan pendents de
pagaments per part de SFM a data 1 de gener de 2014?
Adjuntam annexa la relació d'empreses i entitats que han
estat beneficiades pels plans de pagaments a proveïdors.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
La relació d'empreses esmentada a la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
La normativa esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 13461/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
deficiències als centres de salut. (BOPIB núm. 89, de 8 de març
de 2013).
Quins són els centres de salut que tenen deficiències en les
infraestructures detectades des de la Direcció General de
Farmàcia i que varen ser notificades als gerents dels
hospitals? Se solAlicita relació detallada.
La Direcció General de Farmàcia no efectuà cap inspecció
als centres de salut per a la detecció de deficiències en les
infraestructures.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CX)
A la Pregunta RGE núm. 720/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a suspensió del TIL.
(BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
Tenia coneixement el Govern de les Illes Balears que el
TSJIB dictaria un Auto acordant la suspensió del TIL abans del
divendres 6 de setembre?
És evident que aquest Govern no tenia coneixement que en
data 6 de setembre de 2013 el TSJIB publicaria un Auto en
relació amb el Decret 15/2013, de 19 d'abril, pel qual es regula
el tractament integrat de llengües als centres docents no
universitaris de les Illes Balears.
S'ha d'explicar que 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 del Decret
15/2013, de 19 d'abril, en cap moment va determinar la
suspensió total del Decret 15/2013, de 19 d'abril.
En relació amb aquest tema, segons el fonament jurídic
tercer de la interlocutòria del TSJIB de 6 de setembre de 2013,
resulta que el Decret 15/2013, de 19 d'abril, va assolir una nova
regulació del marc lingüístic fins ara present a l'ensenyament
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no universitari de les Illes Balears. En aquest mateix document
dintre del fonament jurídic IV queda reflectit el següent:
"En el asunto que nos ocupa, esta Sala no aprecia, prime
facie, que la regulación contenida en el decreto recurrido
infrinja de forma notoria los preceptos estatutarios y legales
referentes al proceso de normalización lingüística. La
introducción en el sistema educativo de una tercera lengua
vehicular implica, lógicamente, un detrimento del número de
horas y asignaturas impartidas en catalán, pero también en
castellano, sin que se colija que la ordenación prevista en el
reglamento impugnada atente a este objetivo de conseguir un
uso normal y equiparado entre la lengua catalana y la castellana
en el ámbito educativo. Tampoco aparece como evidente que el
Decreto impugnado infrinja de forma manifiesta ni los derechos
de los alumnos, no los derechos laborales de los funcionarios de
carrera ni de los interinos, sin que se hayan citado preceptos
legales en los que se recojan estos postulados presuntaments
conculcados".
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CY)
A la Pregunta RGE núm. 1041/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a registre de
veterinaris colAlaboradors. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer
de 2014).
Quants de veterinaris colAlaboradors hi ha registrats al
Registre de Veterinaris ColAlaboradors de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per dur el control sanitari
d'animals de l'espècie porcina que es destinen al consum
privat, desglossat per any, des de 2009 fins a finals de 2013?
Any
2009
2010
2011
2012
2013
Total

Veterinaris
51
10
8
7
4
80

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CZ)
A les Preguntes RGE núm. 1225/14 i 2301/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a anticonceptius orals, gener i febrer 2014. (BOPIB núm. 137,
de 14 de febrer, i 141, de 14 de març de 2014).
Quin cost ha suposat per a l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes de
gener de 2014? Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?
G03A: Anticonceptius orals
- Despesa a càrrec de l'Ibsalut: 32.795,26i
- Receptes(*): 4.326
- Envasos: 5.099

Quin cost ha suposat per a l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes de
febrer de 2014? Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?
G03A: Anticonceptius orals
- Despesa a càrrec de l'Ibsalut: 34.217,32i
- Receptes*: 4.273
- Envasos: 4.983
(*) El concepte "recepta" en la prescripció i dispensació
electròniques s'equipara a l'acte de dispensació en el qual
s'ofereixen els envasos necessaris per al tractament d'un mes
com a mínim.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DA)
A la Pregunta RGE núm. 1246/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a II Pla
estratègic de la infància (II). (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer
de 2014).
Quins nous programes dirigits a la promoció de
l'autonomia personal dels joves ex tutelats té previst iniciar la
Conselleria segons indica el II Plan Estratégico Nacional de
Infancia y Adolescencia 2013-2016?
Amb el canvi d'ús del Centre d'Incorporació Social, CIS, es
va crear un espai que té l'objectiu de promoure processos
personals d'incorporació social que millorin la qualitat de vida
i el grau d'autonomia de menors o joves en situació de
vulnerabilitat, sense recursos relacionals i educatius o es trobin
en dificultats per a la seva incorporació laboral i integració
efectiva en la vida social un cop han complit o estan complint
algun tipus de mesura judicial o de protecció. El recurs atén als
menors o joves que necessiten d'un suport i orientació que els
ajuda a continuar vers un procés adreçat a viure de manera
autònoma, facilitant així la construcció d'un projecte personal
que els condueixi a normalitzar la seva situació personal amb la
seva integració social i laboral.
El CIS constitueix un espai de coordinació de tres programes
socioeducatius que si bé és vera que estaven ja en
funcionament; Amb Mesura, PILA i PREMI, se'ls ha donat un
impuls i s'ofereix com a recurs dins el Programa d'emancipació,
PREMI, 2 pisos d'emancipació amb 10 places per a joves
extutelats un cop els usuaris del Programa MENA ha han
complert el seu procés d'inserció i emancipació.
És un espai que permet assolir diferents habilitats socials i
personals, donant una atenció integral en coordinació amb els
recursos de la comunitat de manera que els menors o joves
adquireixin mecanismes de socialització i els coneixements
necessaris per aconseguir la inserció sociolaboral; és un servei
extern que informa, assessora i orienta els menors o joves sobre
la seva realitat més propera. S'ofereix un acompanyament
personalitzat en l'itinerari d'incorporació social a través de
serveis educatius, formatius i d'inserció i orientació
sociolaboral, amb l'objectiu de dotar els usuaris amb el màxim
d'autonomia, afavorint la incorporació positiva en la comunitat
i l'entrada o reincidència en conductes antisocials o delictives,
donant suport a la tasca dels professionals de la Direcció
General de Família i Menors i mitjançant una comunicació i un
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intercanvi d'informació constant, compartint criteris i estratègies
d'intervenció.
La Conselleria de Família i Serveis Socials, mitjançant la
Direcció General de Família i Menors, impulsa i lidera la
creació d'una comissió de treball integrada pels Consells
Insulars i la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i
Adolescència Balears (FEIAB), per establir un marc reguladors
pels menors/joves extutelats i/o en risc d'exclusió social.
Palma de Mallorca, 25 de juny de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
DB)
A la Pregunta RGE núm. 1688/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a actuació de la
Direcció de l'Advocacia de la CAIB. (BOPIB núm. 139, de 28
de febrer de 2014).
Considera el Govern que la Direcció de l'Advocacia de la
Comunitat Autònoma actua defensant els interessos del
Govern?
El Govern, que dirigeix l'Administració de la Comunitat
Autònoma, actua d'acord amb els principis constitucionals
d'eficàcia, jerarquia, i servint amb objectivitat els interessos
generals.
El Govern actua, en tot moment, defensant els interessos de
la Comunitat Autònoma que dirigeix. Per tant, com a part
integrant de l'Administració i actuant sota la direcció superior
del president i del Govern, l'Advocacia, com a qualsevol altre
òrgan de l'administració, actua defensant els interessos de la
Comunitat Autònoma, amb submissió plena a la Constitució, a
l'Estatut d'Autonomia, a la llei i a la resta de l'ordenament
jurídic.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DC)
A la Pregunta RGE núm. 1965/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a sentència del TSJ
que condemna el Govern. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de
2014).
Quina opinió li mereix a la consellera d'Administracions
Públiques, la sentència del TSJ que condemna el Govern per
pujar el sou del gabinet de Bauzá?
La consellera d'Administracions Públiques respecta i acata
les sentències judicials.
La consellera d'Administracions Públiques:
M. Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
DD)
A la Pregunta RGE núm. 1966/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Llei de funció
pública. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Amb qui ha consensuat el projecte de llei que té enllestit el
Govern sobre funció pública?
Actualment, aquest avantprojecte de llei està en fase de
negociació amb les organitzacions sindicals presents a la Mesa
General de l'empleat públic.
A la sessió de la Mesa General de l'empleat públic de dia 15
de gener es va crear una comissió de treball que s'està reunint
des del mes de febrer de 2014..
La consellera d'Administracions Públiques:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DE)
A la Pregunta RGE núm. 1971/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a retallada de
491 professors. (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
En quin punt del programa electoral del PP diu que el curs
2013-2014 es retallaran 491 professors?
El programa electoral del PP diu que s'equilibraran les
despeses amb els ingressos i vostès varen deixar en el calaix de
més de 1.500 milions d'euros de factures NO pagades i s'han
hagut de quadrar les necessitats, que són infinites, amb els
recursos que són escassos.
A educació es va trobar més de 140 milions d'euros pendents
de regularització i ho hem hagut de fer nosaltres.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
DF)
A la Pregunta RGE núm. 2124/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a centre de dia de
Puigpunyent (II). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quines gestions ha fet per signar amb l'ajuntament de
Puigpunyent per al de posar en funcionament el centre de dia
de Puigpunyent?
Al municipi de Puigpunyent ho hi ha servei de centre de dia.
Palma, 17 de maig de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
DG)
A la Pregunta RGE núm. 2126/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a vots dels
consells escolars (I). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

Antidepressius
Període
2011
2012
2013

Atès que els altres directors d'IES de les Illes Balears varen
votar en els respectius consells escolars dels seus centres en
contra o en contra per assentiment dels projectes TILs
esmentats per la Conselleria, no creu la consellera que podria
ser considerat prevaricació obrir expedient sancionador
únicament a Rafel Andreu, Margarita Seguí i Jaume Bonet i no
fer-ho en els altres casos iguals o similars?

Nota: Les dades es refereixen a les dispensacions efectuades a
les oficines de farmàcia de les Illes Balears amb càrrec al Servei
de Salut. En cap cas s'han inclòs les vendes privades per la
impossibilitat d'obtenir aquesta dada.

No hi ha prevaricació. S'han obert els expedients
disciplinaris d'acord amb els fets i les dades que es tenien i
dependent de si es poden o no incardinar dins alguna de les
conductes tipificades com a falta.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Envasos finançats
772.335
724.735
726.604

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DJ)
A les Preguntes RGE núm. 2306/14 i 2307/14, presentades
per l'Hble Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a Via
Verda (4 i 5). (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
Quin és el cost de l'anunci de la "Via Verda" projectat a
diferents mitjans de comunicació de 2013 i de 2014?

Ordre de Publicació
DH)
A la Pregunta RGE núm. 2265/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a venda
d'envasos d'ansiolítics, 2011, 2012, 2013. (BOPIB núm. 141,
de 14 de març de 2014).
Quants d'envasos d'ansiolítics es varen vendre a les
farmàcies de les Illes Balears els anys 2011, 2012 i 2013? Se
solAlicita especificar per any.
Envasos d'ansiolític (subgrup terapèutic N05B) dispensats
a les farmàcies amb càrrec al Servei de Salut:
Ansiolítics
Període
2011
2012
2013

Envasos finançats
967.317
943.123
949.541

Nota: Les dades es refereixen a les dispensacions efectuades a
les oficines de farmàcia de les Illes Balears amb càrrec al Servei
de Salut. En cap cas s'han inclòs les vendes privades per la
impossibilitat d'obtenir aquesta dada.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DI)
A la Pregunta RGE núm. 2267/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a venda
d'envasos d'antidepressius 2011, 2012, 2013. (BOPIB núm.
141, de 14 de març de 2014).
Quants d'envasos d'antidepressius es varen vendre a les
farmàcies de les Illes Balears els anys 2011, 2012 i 2013? Se
solAlicita especificar per any.
Envasos d'antidepressius (subgrup terapèutic N06A)
dispensats a les farmàcies amb càrrec al Servei de Salut:

El cost de l'anunci de la Via Verda projectat a diferents
mitjans de comunicació l'any 2013 va ser de 3.400i, IVA
inclòs.
El cost de l'anunci de la Via Verda projectat a diferents
mitjans de comunicació l'any 2014 ha estat de 0i (el cost fou
imputat en el 2013).
Per si a vostè li interessa:
- El Govern del Pacte en les obres del Tren de Manacor a
Artà a obligar a pagar a les empreses contractistes sobre la base
de la clàusula dels Plecs de l'1% en despeses d'informació la
quantitat de 292.595,69i.
- Aquesta quantitat va ascendir fins a 537.958,04i per
conceptes com a programes radiofònics, enregistrament
d'espots, 1.000 llibretes amb bolígraf de color blau, 500
paraigües de color blau o 1.000 lanyard de color blau (cordó que
s'utilitza al voltant del coll per carregar alguna cosa).
- En resum el cost en publicitat de la Via Verda de moment
és del 0,76% del que es va gastar el Pacte.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
DK)
A la Pregunta RGE núm. 2318/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a canvis horaris del
Ferrocarril de Sóller. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de
2014).
Per quin motiu s'han autoritzat per part de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori el canvi d'horaris
suggerits per l'empresa concessionària del Ferrocarril de
Sóller?
Per garantir el millor servei públic amb els recursos
disponibles en el marc de la concessió administrativa.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
DL)
A la Pregunta RGE núm. 2746/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvenció
d'una societat anònima per la Conselleria de Medi Ambient.
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
Per quin motiu la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, va subvencionar una societat anònima l'any 2012
amb 125.000i?
El 20 d'abril de 2012, el conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori va aprovar una subvenció nominativa a
favor de l'empresa Carn Illa S.A. (CIF A57032732) per un
import total de 125.000,00i, 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 del dia 1 de gener fins al 30 d'abril de 2012.
A aquesta entitat i pel mateix motiu se li varen concedir els
anys 2009, 2010 i 2011 les ajudes següents:
- 06/05/2009 Resolució de Mercè Amer Riera, consellera
d'Agricultura i Pesca, de concessió d'una subvenció nominativa
a favor de Carn Illa, S.A. per import de 200.000,00i.
- 22/12/2009 Resolució de Mercè Amer Riera, consellera
d'Agricultura i Pesca, de concessió d'una subvenció a favor de
Carn Illa, S.A. per import de 250.000,00i.
- 21/04/2009 Resolució de Mercè Amer Riera, consellera
d'Agricultura i Pesca, de concessió d'una subvenció nominativa
a favor de Carn Illa, S.A. per import de 190.000,00i.
- 17/12/2010 Resolució d'Albert Moragues i Gomila,
conseller de Presidència, de concessió d'una subvenció directa
a favor de l'escorxador Carn Illa, SA per import de
256.844,80i.
- 13/03/2011 Resolució d'Albert Moragues i Gomila,
conseller de Presidència, de concessió d'una subvenció
nominativa a favor de Carn Illa, S.A. per import de
200.000,00i.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
DM)
A la Pregunta RGE núm. 2876/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pagaments
pendents per part de SFM. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de
2014).
Relació de les factures pendents de pagaments de les
empreses i entitats que a dia d'avui estan pendents per part de
la SFM a les quals es fa referència a la resposta a la pregunta
RGE núm. 103/14.
Adjuntam annexa la relació de les factures.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
La relació esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.
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Ordre de Publicació
DN)
A la Pregunta RGE núm. 2984/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Illes Balears Film
Comission (I). (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).
Per quins motius no es va posar en funcionament la Illes
Balears Film Comission immediatament després de l'aprovació
de la Llei audiovisual?
Perquè s'ha de seguir el procediment administratiu
corresponent.
Palma, 30 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DO)
A la Pregunta RGE núm. 2985/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a Illes Balears Film
Comission (II). (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).
Quins han estat els criteris per decidir la fórmula de
funcionament de la Illes Balears Film Comission?
Els criteris s'han escollit sota la premissa d'aconseguir els
millors interessos de la Comunitat Autònoma. Per tant, aquests
criteris han sorgit de les propostes que han presentat les diferent
conselleries del Govern, implementades amb les propostes del
sector audiovisual.
Palma, 30 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DP)
A la Pregunta RGE núm. 2986/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Illes Balears Film
Comission. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).
Quins mecanismes es crearan per descentralitzar el
funcionament de la Illes Balears Film Comission a cadascuna
de les Illes?
Des de les Illes Balears Film Comision es vetllarà pels
interessos de totes les illes.
Palma, 30 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
DQ)
A la Pregunta RGE núm. 2987/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Illes Balears Film
Comision (IV). (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

Ordre de Publicació
DT)
A la Pregunta RGE núm. 3003/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Àngel Mas Colom, relativa a fons Feader
2014-2020. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).

Quins mecanismes de coordinació s'establiran entre la Illes
Balears Film Comission i organismes similars dels nostres com
la Palma Film Office?

Quina és l'aportació dels fons Feader que rebrà les Balears
en el període 2014-2020?

Els mecanismes per aconseguir la màxima eficàcia,
eficiència i efectivitat.
Palma, 30 de juny de 2014
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DR)
A la Pregunta RGE núm. 2988/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Illes Balears Film
Comission (V). (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).
Quins mecanismes de coordinació s'establiran entre la Illes
Balears Film Comission i altres conselleries del Govern que
tenen iniciatives relacionades amb el món audiovisual o
cinematogràfic?
El referent en l'àmbit de les Balears és l'Illes Balears Film
Comission. Des d'aquest ens s'establiran tots els contactes i les
relacions necessàries per aconseguir la màxima eficàcia,
eficiència i efectivitat.
Palma, 30 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
Ordre de Publicació
DS)
A les Preguntes RGE núm. 3001/14 i 3002/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Mas Colom, relatives a
programa de desenvolupament rurals 2014-2020. (BOPIB
núm. 145, de 4 d'abril de 2014).
Quina és l'aportació de l'estat al Programa de
Desenvolupament Rural per a les Illes Balears i per a les altres
comunitats autònomes en el període 2014-2020?
L'Estat s'ha compromès a aportar el 30% de la despesa
nacional, calculat a la taxa màxima de cofinançament permesa
pel Reglament nº 1305/2013 del Parlament Europeu i el Consell
relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Feader,
tant per a la de regió com pel tipus de mesura.
L'Estat s'ha compromès a aportar el 30% de la despesa
nacional, calculat a la taxa màxima de cofinançament permesa
pel Reglament nº 1305/2013 del Parlament Europeu i el Consell
relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Feader,
tant per a la de regió com pel tipus de mesura per a totes les
CCAA per igual.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Es passa de 48 Mi en l'anterior període a 61Mi en el
proper. Una pujada del 27,4%.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
DU)
A la Pregunta RGE núm. 3013/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Institut
d'Investigació Sanitària de Palma (I). (BOPIB núm. 145, de 4
d'abril de 2014).
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
DV)
A la Pregunta RGE núm. 3014/14, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Institut
d'Investigació Sanitària de Palma (II). (BOPIB núm. 145, de 4
d'abril de 2014).
L'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa),
radicat a l'Hospital Universitari de Son Espases es posa en
marxa oficialment el gener de 2014, amb una inversió de
6.1Mi. Relació de les fonts de finançament, especificant
entitats, fórmula administrativa, any de formalització,
quantitats i finalitats.
Els dos fons de finançament per a la posada en marxa de
l'IdISPa:
1.- El 30 de desembre de 2009, el Ministeri de Ciència i
Innovació (MICINN) a través de l'Institut de Salut Carlos III
(ISCIII), concedeix al Servei de Salut de les Illes Balears una
ajuda en concepte de prèstec (0% interès, període de carència 3
anys des de la finalització del projecte i termini d'amortització
des de 30/01/2015 a 30/01/2029) per import de 3.168.173i, per
al "Desenvolupament de condicions per a la constitució de
l'Institut Balear d'Investigació Sanitària". Del total del crèdit:
- 1.920.173i, per adequació de les instalAlacions,
- 1.167.000i, per adquisició d'equipament i
- 81.000.00i, per a la contractació de personal.
2.- Mitjançant resolució de 10 de març de 2010 de la
Direcció General de Cooperació Internacional i Relacions
Institucionals, es va publicar el Conveni entre el Ministeri de
Ciència i Innovació (MICINN) i la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, per al finançament de la unitat d'investigació a
l'Hospital Universitari Son Espases, (BOE núm. 140, 9 de juny
de 2010) per un import de 3.000.000i:
-1,35Mi per adaptació d'instalAlacions per a la investigació.
-1,65Mi per adquisició d'equipament.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DX)
A la Pregunta RGE núm. 3015/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Institut
d'Investigació Sanitària de Palma (III). (BOPIB núm. 145, de
4 d'abril de 2014).
L'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa),
radicat a l'Hospital Universitari de Son Espases es posa en
marxa oficialment el gener de 2014, de quina dotació
tecnològica i equipaments està dotat i com s'ha finançat?
Equipament finançat pel crèdit de l'Institut de Salut Carlos III:
Mobiliari laboratori, mobiliari oficina, SAI, audiovisuals,
mobiliari específic, control accés restringit (6 unitats), equip
purificació d'aigua, equip respiració celAlular, equipament
general de laboratori, equipament unitat proteòmica,
equipament unitat microscòpica, filtre microscòpic, equipament
unitat citometria, nucleofector, comptador de cèlAlules,
equipament estabulari, autoclau+osmosi+compressor, arc
quirúrgic, accesoris equips de rajos, equipament de
autocoagulació i motors neumàtics, sistema de monitorització
i anestèsia, equipament bàsic quiròfan experimental, llums
quiròfan experimental, rasuradora, programa gestió
FUNDANET, pagina web, sotfware gestió estabulari, software
gestió assajos clínics, software genòmica, PC's, ampliació
servidor.
Equipament finançat per la subvenció MICINN:
Termocicladors-unitat genòmica, escàner infrarojos-unitat
proteòmica, luminòmetre-unitat genòmica, equipament xarxa
wifi, equipament genòmica, scanner arrays, espiròmetre,
electrocardiògraf, lector automatitzat qüestionaris, etiquetes
codi de barres, equipament d'imatge-quiròfan experimental,
disgregador de teixits.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DY)
A les Preguntes RGE núm. 3799/14 a 3802/14, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
a hospitals públics, IVE químiques a hospitals públics, IVE
quirúrgiques a hospitals públics i IVE quirúrgiques a Verge de
la Salut. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril de 2014).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossades per hospitals, el mes de març de 2014? Quantes
interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques? Quantes
interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques? Quantes
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut?
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Total IVE hospitals públics: 1/03/2014 - 31/03/2014

Hospital Son Espases
H. Verge de la Salut
Hospital Son Llàtzer
Hospitals Manacor
Hospital Comarcal Inca
Hospital G. Mateu Orfila
Hospital Can Misses
Hospital Formentera
Total Illes Balears

Químics Quirúrgics
4
0
30
0
25
0
13
0
12
1
13
0
32
0
1
0
130
1

Totals
0
30
25
13
13
13
32
1
131

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DZ)
A la Pregunta RGE núm. 3803/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques
privades. (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de 2014).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzacions a la nostra
comunitat autònoma, desglossat per clínica privada, el mes de
març de 2014?
A data d'avui no es disposen de dades definitives.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
EA)
A les Preguntes RGE núm. 3804/14 i 3806/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE
a clíniques privades facturades al Servei de Salut i quantitat
econòmica abonada per IVE a clíniques privades (I). (BOPIB
núm. 145, de 4 d'abril de 2014).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma, i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossat per clínica privada, el mes de març de 2014?
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut
per les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossat per clínica privada, el mes de març de 2014?
Marc 2014
Centre
EMECE

IVE
14

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Import
5.160
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Ginecòlegs/es objectors de consciència març 2014
Ordre de Publicació

EB)
A les Preguntes RGE núm. 3805/14 i 4874/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòleg/ga per IVE a Verge de la Salut. (BOPIB núm. 145,
de 4 d'abril, i 149, de 2 de maig de 2014).
Hi ha hagut ginecòleg/ga per realitzar interrupcions
voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la Salut, el mes
de març de 2014? I el mes d'abril de 2014?

HUSE

HSLL

HCIN

HM

HCM

HGMO

FORM

30

10

5

9

5

3

0

Total Ginecòlegs hospitals març 2014
HUSE

HSLL

HCIN

HM

HCM

HGMO

FORM

33

22

12

16

12

9

2

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Sí.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
EC)
A les Preguntes RGE núm. 3807/14, 3808/14, 4878/14 i
4879/14, presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, relatives a IVE a clíniques privades que han solAlicitat
reintegrament de despeses i quantitat econòmica abonada per
IVE a clíniques privades (II) i a IVE a clíniques autoritzades
(IV i V). (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril, i 149, de 2 de maig de
2014).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per
clínica privada, el mes de març de 2014 i el mes d'abril de
2014? Quina quantitat econòmica ha estat abonada per
l'Ibsalut per les interrupcions voluntàries de l'embaràs que
s'han realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per
clínica privada, el mes de març de 2014 i el mes d'abril de
2014?

Ordre de Publicació
EE)
A la Pregunta RGE núm. 3811/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a obres de
reparació del CEIP Es Vedrà. (BOPIB núm. 146, d'11 d'abril
de 2014).
En quin estat es troben les obres de reparació del CEIP Es
Vedrà, a Sant Agustí, a l'illa d'Eivissa?
Es troben en fase d'estudi.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
EF)
A la Pregunta RGE núm. 4244/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a tren de Sóller,
informació. (BOPIB núm. 147, de 16 d'abril de 2014).
En què es basa el Govern per afirmar, tal i com fa a la
resposta sobre la pregunta d'aquest diputat amb RGEP
1941/2014, que l'empresa concessionària del tren de Sóller
dóna publicitat i informació "suficient" sobre els bons de
descompte per a residents?

Cap.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

La informació està degudament publicat als taulers d'anuncis
de les estacions.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
ED)
A les Preguntes RGE núm. 3809/14 i 3810/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòlegs i ginecòlogues als hospitals públics i ginecòlegs i
ginecòlogues als hospitals públics objectors.(BOPIB núm. 145,
de 4 d'abril de 2014).
Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per
hospital el mes de març de 2014? Quants de ginecòlegs i
ginecòlogues hi ha a cada hospital públic de la nostra
comunitat autònoma, que s'han declarat objectors per a la
realització d'interrupcions voluntàries de l'embaràs, desglossat
per hospital el mes de març de 2014?

Ordre de Publicació
EG)
A les Preguntes RGE núm. 4308/14 i 4309/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a núm. de Seguretat Social a la targeta sanitària (I i II).
(BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).
Per quin motiu no hi ha el número de la seguretat social a
la targeta sanitària?
Quins beneficis aporta no dur el número de la seguretat
social a la targeta sanitària?
Segons el RD 702/2013, en l'art. 1 que modifica l'art. 3.2 del
RD 183/2004, s'especifiquen les dades bàsiques comunes
obligatòries que han d'incorporar-se a la targeta sanitària, i el
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número de la seguretat social és facultatiu de les comunitats
autònomes.
En el cas d'estrangers, moltes vegades no consta amb un
núm. únic i no garanteix l'assegurament.
En el context actual de crisi, sovint es modifica el títol de
dret de titular a beneficiari i viceversa, que obligaria, en molts
de casos, a una nova emissió.
Qualsevol activitat assistencial es basa en el registre
poblacional vinculat al SNS i l'INSS, vinculació feta a partir del
codi nacional (codi SNS). No és un identificador de l'usuari.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Es preveuen més increments de preus dels bitllets de tren i
metro per part de l'SFM abans de l'estiu?
No.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
EK)
A la Pregunta RGE núm. 4421/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 149, de 2 de
maig de 2014).

Ordre de Publicació
EH)
A la Pregunta RGE núm. 4324/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE, març
2014. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

Es va abonar alguna compensació econòmica al Doctor
Monllou per a la intervenció quirúrgica d'osteocondritis a
l'hospital d'Inca el dia 11 d'abril de 2014?

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

L'Hospital Comarcal d'Inca no ha retribuït la
colAlaboració/participació de professionals no adscrits al sistema
de salut pública de la Comunitat Autònoma, en matèria de
docència, formació continuada, investigació, supervisió...

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-ho d durant
el mes de març de 2014 i que hagin de ser abonades per
l'Ibsalut?
Març 2014: Hospitals Públics: 131.
Març 2014: Centres Privats abonats per IBSALUT: 14.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
EI)
A la Pregunta RGE núm. 4330/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, març 2014. (BOPIB núm. 148,
de 25 d'abril de 2014).
Quina va ser la facturació lligada al programa d'atenció
dental infantojuvenil del mes de març de 2014? Quants
d'infants varen ser beneficiaris d'aquest programa durant el
mes de març de 2014? Quants de dentistes varen participar
d'aquest programa durant el mes de març de 2014?
El mes de març de l'any 2014 la facturació lligada al PADI
va ser de 173.282i. Els nins que es varen beneficiar varen ser
3767. Hi varen participar 172 dentistes.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
EL)
A la Pregunta RGE núm. 4427/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital de Son Llàtzer.
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).
Quants de pacients han hagut de ser operats per mor d'una
infecció lligada a una intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Son Llàtzer? Se solAlicita relació dels anys 2010, 2011, 2012,
2013.
Any
Pacients

2010
6

2011
3

2012
3

2013
9

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
EM)
A la Pregunta RGE núm. 4433/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a infeccions
lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Son Llàtzer.
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).
Quants de pacients han contret una infecció lligada a una
operació quirúrgica a l'Hospital de Son Llàtzer? Se solAlicita
relació dels anys 2010, 2011, 2012, 2013.

EJ)
A la Pregunta RGE núm. 4376/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a increment de preus
dels bitllets de tren i metro (II). (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril
de 2014).

Els pacients que han contret una infecció lligada tant a una
operació quirúrgica hospitalària com a una cirurgia menor
ambulatòria a l'Hospital Son Llàtzer són els següents:

10258
Any
Pacients
Percentatge
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2010
150
0,6%

2011
121
0,5%

2012
97
0,4%

2013
119
0,5%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
EN)
A la Pregunta RGE núm. 4543/14, 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
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (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
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?
De conformitat amb el que disposa la Llei 9/2013, la potestat
sancionadora correspon a la Conselleria a la qual està adscrit el
servei públic que es presta en el bé moble i immoble en el qual
s'ha comès la presumpta infracció.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
EO)
A la Pregunta RGE núm. 4548/14, 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 Salut. (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 Salut?
D'acord amb l'article 6 de la Llei 9/2013, de 23 de desembre,
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, la
potestat sancionadora correspon a la Conselleria a la qual estigui
afecte el bé moble o immoble al qual s'hagi comès la presumpta
infracció.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
EP)
A la Pregunta RGE núm. 4555/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a sopar a
Pasadena (I). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).
A quantes persones es va convidar a sopar per part del
Govern a Pasadena el 14 de novembre de 2013?
El dia 14 de novembre de 2013 es va realitzar a Pasadena
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 del III centenari del naixement de Fra
Juníper Serra un sopar de la comitiva que acompanyava el

president de les Illes Balears. Atenent que un viatge amb el
compromís de transparència del Govern, des del Gabinet de la
Presidència sempre se cerca que les despeses imprescindibles
siguin les més econòmiques que es puguin aconseguir. Per la
qual cosa, per part del Gabinet de la Presidència es varen
assumir les despeses de la comitiva que acompanyava el
president.
Palma, 25 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
EQ)
A la Pregunta RGE núm. 4556/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a sopar a
Pasadena (II). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).
Relació de persones que varen sopar a costa del Govern a
Pasadena el 14 de novembre de 2013
El dia 14 de novembre de 2013 es va realitzar a Pasadena
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 del III centenari del naixement de
Fra Juníper Serra un sopar de la comitiva que acompanyava el
president de les Illes Balears, que estava format pel 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, el comissionat autonòmic per a l'Any
Juníper Serra 2013 i el conductor. Atenent que un viatge
internacional és necessari adaptar-se als preus de mercat
establerts a la localitat i amb el compromís de transparència del
govern, des del Gabinet de la Presidència sempre se cerca que
les despeses imprescindibles siguin les més econòmiques que es
puguin aconseguir.
Palma, 25 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
ER)
A les Preguntes RGE núm. 4637/14, 4638/14 i 4640/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a despesa acumulada (I a III). (BOPIB núm. 149, de
2 de maig de 2014).
Quina és la despesa acumulada a 31 de desembre de 2013
de capítol 1, 2, 4, i 6 detallat per epígrafs comptables,
desglossat per cadascun dels centres de despeses adscrits al
Servei de Salut de les Illes Balears, inclòs del centre de
despesa de serveis centrals? I a 30 d'abril de 2014? Quina és
la despesa acumulada a 30 d'abril de 2014, detallat per
epígrafs comptables corresponent a personal temporal,
desglossat per cadascun dels centres de despeses adscrits al
Servei de Salut de les Illes Balears, inclòs del centre de
despesa de serveis centrals?
Us remet, adjunta, la relació de les despeses
comptabilitzades (Fase O) a 31 de desembre de Capítol 1, 2, 4
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i 6, (Fase O) a 30 d'abril de 2014 de Capítol 1, 2, 4 i 6 i la
despesa acumulada a 30 d'abril de 2014, detallades per epígrafs
comptables, desglossades per cadascun dels centres de despesa
adscrits al Servei de Salut de les Illes Balears, inclòs el centre
de despeses de serveis centrals.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
A causa de l'extensió i característiques, les relacions de les
despeses esmentades queden dipositades al Registre General
de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
ES)
A la Pregunta RGE núm. 4661/14, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a directrius respecte de
modalitats i registres lingüístics. (BOPIB núm. 149, de 2 de
maig de 2014).
Preveu l'executiu autonòmic introduir en els contractes
programes d'IB3, entre el Govern i l'Ens Públic de Ràdio i
Televisió de les Illes Balears, directrius o orientacions respecte
de les modalitats i els registres lingüístics que s'han d'utilitzar
en els programes de tipus formal de la ràdio i televisió
públiques autonòmiques, com els informatius?
És voluntat del Govern, deixar constància al contracte
programa, dels acords assolits al Parlament, així com respectar
també la voluntat de l'Ens de referència al tema plantejat.
Palma, 30 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
ET)
A la Pregunta RGE núm. 4662/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a llibre d'estil de la
ràdio i la televisió públiques. (BOPIB núm. 149, de 2 de maig
de 2014).
Què opina el Govern que IB3 plantegi modificar el Llibre
d'Estil de la ràdio i la televisió públiques autonòmiques, amb
l'objectiu de canviar importants criteris lingüístics dels dos
ens, sense la consulta i l'assessorament de la UIB?
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Ordre de Publicació
EU)
A la Pregunta RGE núm. 4745/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a prohibició
mural Llucmajor. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).
Està d'acord la consellera amb la decisió del director de
l'IES de Llucmajor de prohibir un mural amb el color verd de
fons perquè la utilització d'aquest color pot donar lloc a mals
entesos i que es podria confondre amb el color reivindicatiu
del moviment del professorat.
La Direcció de centres educatius té la seva regulació en el
capítol IV de la LOE-LOMCE i el seu titular ha d'atendre el
compliment de la normativa vigent, com no pot ser d'altra
manera, i especialment en tot el relacionat amb el seu àmbit
competencial.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
EV)
A les Preguntes RGE núm. 4870/14 a 4873/14, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
a hospitals públics, IVE químiques a hospitals públics, IVE
quirúrgiques a hospitals públics i a IVE realitzades a
l'Hospital Verge la Salut. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de
2014).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals, el mes d'abril de 2014? Quantes
interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques? Quantes
interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques? Quantes
s'han realitzat a l'Hospital Verge de la Salut?
Total IVE hospitals públics 01/04/2014 - 30/04/2014

H. Son Espases
H. Verge de la Salut
Hospital Son Llàtzer
Hospitals Manacor
H. Comarcal d'Inca
H. General Mateu Orfila
H. Can Misses
H. Formentera
Total Illes Balears

químiques
4
37
23
10
12
4
18
4
112

No ens consta que IB3 plantegi modificar el Llibre d'Estil.
Palma, 30 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

quirúrgiques
0
0
0
0
0
0
0
0
0

totals
4
37
23
10
12
4
18
4
112
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Ordre de Publicació
EX)
A la Pregunta RGE núm. 4875/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (I). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de
2014).

Ordre de Publicació
FA)
A la Pregunta RGE núm. 4929/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a política educativa del
Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig
de 2014).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma, desglossat per clínica privada, el mes
d'abril de 2014?

InterpelAlam el Govern de les Illes Balears en relació amb
la seva política educativa.

A data d'avui no es disposen de dades definitives del mes
d'abril.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
Ordre de Publicació
EY)
A les Preguntes RGE núm. 4876/14 i 4877/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
a clíniques privades (II i III). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig
de 2014).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossat per clínica privada, el mes d'abril de 2014?
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat
a les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossat per clínica privada, el mes d'abril de 2014?

Els remetem que consulteu, entre d'altres, la sessió plenària
amb data 3 de juny de 2014 referent a la interpelAlació sobre
política general en matèria educativa que va presentar el grup
Socialista, així com la sessió de la Comissió d'Educació, Cultura
i Universitats amb data 5 de juny de 2014 sobre la
compareixença en matèria educativa a instància dels grups
parlamentaris Socialista i MÉS.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
FB)
A la Pregunta RGE núm. 4998/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Àngel Mas i Colom, relativa a llibertat
d'expressió. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).
InterpelAlam el Govern de les Illes Balears quant a la seva
política relativa a la llibertat d'expressió.
Donar compliment al previst al dret de llibertat d'expressió.
"Capítol segon, Secció 1ª, art. 20 de la Constitució Espanyola.
La consellera d'Administracions Públiques:
M. Núria Riera Martos.

Abril 2014
Centre
EMECE

IVE
14

Import
4.860
Ordre de Publicació
FC)
A la Pregunta RGE núm. 5047/14 , presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE abril
2014. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
EZ)
A les Preguntes RGE núm. 4880/14 i 4881/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic i ginecòlegs
i ginecòlogues a cada hospital públic declarats objectors.
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes d'abril de 2014?
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat
a les clíniques autoritzades per realitzar-lo durant el mes
d'abril de 2014 i que hagin de ser abonades per l'Ibsalut?
Hospitals públics (abril 2014): 112
Centres privats abonats per Ibsalut (abril 2014): 14

Ginecòlegs/gues objectors de consciència Abril 2014
HUSE

HSLL

HCIN

HM

HCM

HGMO

FORM

30

10

5

9

5

3

0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Total ginecòlegs/gues hospitals Abril 2014
HUSE

HSLL

HCIN

HM

HCM

HGMO

FORM

33

22

12

16

12

9

2

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
FD)
A la Pregunta RGE núm. 5069/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a alt nivell
de subnotificació, SIDA. (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de
2014).
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Al full 01/2014 de vigilància epidemiològica en relació amb
les dades de la SIDA, assenyala l'altíssim nivell de
subnotificació de casos en els darrers anys. Quines són les
causes, segons la Conselleria, perquè succeeixi aquest nivell
"altíssim" de subnotificació?
La "subnotificació" de casos és una debilitat o limitació
inherent i assumida en tots els registre d'infermetats l'operatiu
dels quals s'estableixi només en el mode de "vigilància passiva",
és a dir, en la recepció passiva d'informació dels casos declarats
pel metge que diagnostica la infermetat.
Per a compensar aquesta limitació (la "subnotificació), els
sistemes de vigilància solen incorporar mecanismes de
"vigilància activa", en el nostre cas, revisió d'estadístiques
CMBD (base de codis d'altes hospitalàries), revisió de resultats
de laboratori i revisió de eSIAP (codis de diagnòstic en Atenció
Primària), que són alternatives més lentes i laborioses i que
generalment recullen menys informació que la declaració del
clínic i, per tant, impliquen una labor posterior de recuperació
de dades. En tot cas, permeten corregir el fenomen de la
"subnotificació", que és l'assumpte essencial per a la qualitat del
registre.
Per una qüestió d'economia de recursos, es dediquen
esforços a corregir el problema més que profunditzar en les sees
causes que, per altra banda, són fàcilment intuïbles. La nostra
experiència en vigilància ens permet suposar que existeix una
multicausalitat en l'origen d'aquesta limitació i que aquestes
causes són comuns probablement a qualsevol context o sistema
que es consideri: desconeixement de l'existència del sistema de
registre el què es tracti, desconeixement del procediment de
notificació (per exemple, donar per suposat que la declaració és
automàtica en codificar l'esdeveniment, suposar que la
comunicació es fa des d'altres serveis o nivells assistencials,
etc.), manca de comprensió del sentit i importància dels
sistemes d'informació en Salut Pública, desconeixement de la
transcendència de la intervenció en Salut Pública davant
determinats esdeveniments comunicats, desídia d'una part dels
professionals que han de declarar.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
FE)
A les Preguntes RGE núm. 5134/14, 5143/14, 5152/14,
5170/14, 5179/14, 5188/14 i 5206/14, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori amb Grupotels Resorts, amb Grupo Iberostar, amb
Viajes Barceló, amb Juan Llabrés Mut, amb Disseny Gràfic
Coll d'En Rabassa, amb Antonia Llorenç Munar (MIAN) i amb
Escola Superior Balear (Jordi Mora). (BOPIB núm. 152, de 23
de maig de 2014).
Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb les empreses
Grupotel Hotels Resorts, Grupo Iberostar, Viajes Barceló,
Juan Llabrés Mut, Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa, Antonia
Llorenç Munar (MIAN) i Escola Superior Balear (Jordi
Mora)?
Una vegada revisat el nostre sistema informàtic (SAP)
aquestes empreses, amb aquests noms, no ens consten en la
nostra base de dades.
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El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
FF)
A la Pregunta RGE núm. 5148/14 i 5166/14, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria de Salut amb Grupo Iberostar i
amb Viajes Llabrés. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).
Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Salut
amb l'empresa Grupo Iberostar i amb l'empresa Viajes
Llabrés?
No tenim al nostre sistema (SAP) cap pagament amb
aquesta empresa.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
FG)
A la Pregunta RGE núm. 5161/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori amb Viajes Llabrés. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig
de 2014).
Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb l'empresa Viajes
Llabrés?
Una vegada revisat el nostre sistema informàtic (SAP)
l'empresa Viajes Llabrés SA amb núm. de CIF A07455660 no
ha tengut cap relació comercial i no ha tramitat cap factura amb
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant
aquesta legislatura.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
FH)
A les Preguntes RGE núm. 5175/14, 5184/14, 5193/14,
5202/14 i 5211/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
J. Diéguez i Seguí, relatives a relació comercial de la
Conselleria de Salut amb Juan LLabrés Mut, Disseny Gràfic
Coll d'En Rabassa, amb Antonia Llorenç Munar (MIAN), amb
Susana (Papelerías Company) i amb Escola Superior Balear
(Jordi Mora). (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).
Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de Salut
amb les empreses Juan Llabrés Mut, Disseny Gràfic Coll d'En
Rabassa, Antonia Llorenç Munar (MIAN), Company Susana
(Palelerías Company)i Escola Superior Balear (Jordi Mora)?
No tenim al nostre sistema SAP cap proveïdor amb aquests
noms.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
FI)
A la Pregunta RGE núm. 5197/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori amb Company Susana (Papelerías Company).
(BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).
Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori amb l'empresa
Company Susana (Papelerias Company)?
Una vegada revisat el nostre sistema informàtic (SAP)
l'empresa Papelerías Company C.B. amb núm. de CIF
(E57646952) no ha tengut cap relació comercial i tampoc ha
tramitat cap factura amb la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
FJ)
A la Pregunta RGE núm. 5388/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
recaptació de la targeta verda. (BOPIB núm. 152, de 23 de
maig de 2014).
Quina és la recaptació total, per anys, de la targeta verda?

La normativa reguladora del Consell Consultiu està
continguda en la Llei 5/2010 de 16 de juny, del Consell
Consultiu i en el Decret 24/2003, de 28 de març, pel qual
s'aprova el Reglament orgànic del Consell Consultiu de les Illes
Balears.
La consulta al Consell Consultiu pot ser preceptiva quan així
ho estableixi la llei i facultativa en el resta de casos. Els
dictàmens del Consell Consultiu no són vinculants, llevat dels
casos en què legalment s'estableixi (art. 4).
El Consell Consultiu serà consultat preceptivament en els
casos que s'indiquen en l'article 18 de la Llei 5/2010, de 16 de
juny. Entre d'altres s'ha de consultar al Consell Consultiu en els
projectes i proposicions de reforma de l'Estatut d'Autonomia,
avantprojecte de llei, projectes de disposicions reglamentàries,
procediments de reclamacions d'indemnitzacions per danys i
prejudicis, revisió d'ofici d'actes, etc.
Són de consulta facultativa els casos prevists en l'article 19.
En els terminis per emetre informe s'indiquen en l'article 24
de la Llei. En general és d'un mes, llevat d'altres casos en què és
de quaranta dies.
L'apartat 5 de l'article 24 disposa que en els supòsits en què
el dictamen no tengui caràcter vinculant, i hagin transcorregut
els terminis establerts en els apartats anteriors de l'article sense
haver-se resolt, l'òrgan de consulta pot considerar complet el
tràmit de consulta preceptiva i continuar la tramitació del
procediment. En aquests casos, el Consell Consultiu no està
obligat a informar si ja s'ha aprovat la norma o s'ha dictat la
resolució sobre l'assumpte sotmès a consulta.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Segons els balanços auditats, els ingressos són:
A l'any 2005
A l'any 2006
A l'any 2007
A l'any 2008
A l'any 2009
A l'any 2010
A l'any 2011

237.426,05i.
2.138.214,50i.
185.018,80i.
13.524,70i.
45.894,00i.
8.206,00i.
5.581,68i.

Palma, 11 de juny de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
FK)
A la Pregunta RGE núm. 5523/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a no emetre informe
preceptiu en un tema concret. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig
de 2014).
Per quin motiu va afirmar la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques que en cas que el Consell
Consultiu no emeti informe preceptiu en un tema concret
s'entendrà que és positiu?

Ordre de Publicació
FL)
A la Pregunta RGE núm. 5524/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a problemes per a
les empreses que s'han adherit a la targeta blava. (BOPIB
núm. 152, de 23 de maig de 2014).
Creu la Sra. Consellera d'Administracions Públiques que
poden exigir problemes per les empreses que contractin amb
l'administració i a la vegada s'hagin adherit al conveni de la
targeta blava?
La targeta blava, es tracta d'una relació comercial que, en el
seu cas, s'establirà entre el particular i l'empresa o comerç
colAlaborador, pel que, per raó d'un conveni, es beneficiarà el
particular, d'un descompte sobre el preu de venda dels productes
o serveis que l'empresa o comerç oferti. Per part del Partit
Popular, ofertant de la targeta blava, s'ha indicat que la seva
implantació no vulnera la normativa estatal ni autonòmica.
La consellera d'Administracions Públiques:
M. Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
FM)
A la Pregunta RGE núm. 5525/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a devolució de la
paga extra als funcionaris. (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de
2014).
Sra. Consellera d'Administracions Públiques, quan es
tornarà la paga extra als funcionaris de l'any 2012?
Tal com indica el Reial Decret llei 20/2012, es va suprimir
l'abonament de la paga extra del mes de desembre, i la mateixa
norma ja assenyala que aquestes quantitats es destinaran en
exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o
contractes d'assegurances colAlectives, que incloguin la
cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que
estableix la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i en els terminis i amb l'abast que es
determini a les corresponents llei de pressuposts.
La consellera d'Administracions Públiques:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
FN)
A la Pregunta RGE núm. 5612/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 15 de maig.
(BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 15 de maig de 2014?
Dia 15 de maig de 2014 no hi va haver Consell de Govern.
Palma, 25 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
FP)
A la Pregunta RGE núm. 5619/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a multes per lloguer
turístic ilAlegal. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).
Quina és l'evolució de les multes imposades per la
Conselleria de Turisme a pisos i apartaments turístics oferts
ilAlegalment en els anys 2010, 2011, 2012 i 2013?
Any 2010: 22
Any 2011: 39
Any 2012: 23
Any 2013: 34
Palma, 23 de juny de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
FQ)
A la Pregunta RGE núm. 5673/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a viatge
ABAQUA. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).
Quins són els motius que justifiquen el viatge a Alemanya
del gerent i del secretari d'ABAQUA?
El motiu que justifica el viatge a Alemanya del secretari, el
director executiu i la cap d'àrea de gestió de sanejament de
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, és visitar
la IFAT, que vull pensar que és el mateix motiu que a va dur a
visitar-la durant la legislatura passada, cada any que es va fer i,
per cert, amb moltes més despeses que les actuals.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

FO)
A la Pregunta RGE núm. 5618/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a multes per places
hoteleres ilAlegals. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).

Ordre de Publicació
FR)
A la Pregunta RGE núm. 5819/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a vaga de
fam que dur a terme un professor. (BOPIB núm. 153, de 30 de
maig de 2014).

Quina és l'evolució de les multes imposades per la
Conselleria de Turisme a establiments hotelers amb oferta
ilAlegal d'allotjament en els anys 2010, 2011, 2012 i 2013?

Té pensat fer res la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats en relació amb la vaga de fam que està duent a
terme el professor Jaume Sastre?

Ordre de Publicació

Any 2010: 3
Any 2011: 3
Any 2012: 2
Any 2013: 0
Palma, 23 de juny de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

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

Ordre de Publicació
FS)
A la Pregunta RGE núm. 5844/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a places agents de
Medi Ambient 2. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).
Com justifica la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori el fet de no cobrir les places vacants d'Agent de
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Medi Ambient tant a Pollença com a Cabrera, amb la
importància que té aquesta figura en la conservació del medi
ambient i la vigilància dels incendis?
Aquesta informació no és correcta.
Després del concurs de trasllats del personal funcionari de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
van quedar dos llocs vacants d'Agent de Medi Ambient a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
El lloc d'Agent de Medi Ambient amb destinació a Cabrera
ja està cobert mitjançant el sistema d'adjudicació en comissió de
serveis i, pel que fa al de Pollença, s'ha publicat una
convocatòria pública a l'Intranet del Govern de les Illes Balears,
per a la seva cobertura.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
FT)
A la Pregunta RGE núm. 5849/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 23 de maig.
(BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 23 de maig de 2014?

En tant que no s'ha produït cap reducció de freqüències al
llarg del darrer any, el poble de Maria de la Salut segueix
gaudint d'un servei de transport públic que dóna resposta a les
necessitats de mobilitat dels seus habitants en les hores clau del
dia. Aquest servei de transport públic és prestat per la línia
llançadora 403 (Ariany-Maria-Sineu), com per la línia
interurbana (Ariany-Maria-Palma).
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
FX)
A la Pregunta RGE núm. 5914/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Conselleria de Salut.
(BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Salut Ediciones, desglossat per concepte,
quantitat, organisme que fa l'aportació, desglossat per anys
2011, 2012, 2013 i 2014?
No s'ha abonat per part de la Conselleria de Salut cap
quantitat a Salud Ediciones.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

No n'hi va haver cap.
Palma, 25 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
FU)
A la Pregunta RGE núm. 5905/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a reducció de
freqüències dels autobusos llançadora. (BOPIB núm. 153, de
30 de maig de 2014).
Quins han estat els motius pels quals s'han reduït les
freqüències dels autobusos llançadora entre Maria de la Salut
i l'estació de SFM de Sineu?
L'informam que al llarg del darrer any no s'ha produït cap
reducció de freqüències de la línia que presta servei a Maria de
la Salut (L403).
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
FY)
A les Preguntes RGE núm. 5916/14, 5928/14 i 5937/14,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a quantitats aportades a Salud Ediciones, a Salut i
Força per i a Fangueret, SL per la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig
de 2014).
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència a Salud
Ediciones, a Salut i Força i a Fangueret, SL, desglossades per
concepte, quantitat, organisme que fa l'aportació, desglossat
per anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
La Vicepresidència i Conselleria de Presidència no ha
aportat cap quantitat econòmica a aquestes empreses durant
aquestes dates.
Palma, 25 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

FV)
A la Pregunta RGE núm. 5906/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a reducció de
freqüències dels autobusos llançadora (II). (BOPIB núm. 153,
de 30 de maig de 2014).

Ordre de Publicació
FZ)
A les Preguntes RGE núm. 5915/14, 5927/14 i 5936/14,
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 i Conselleria de Turisme i
Esports. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).

Quines alternatives s'han ofert als usuaris de Maria de la
Salut després de la reducció de freqüències dels autobusos
llançadora entre aquesta localitat i l'estació de SFM de Sineu?

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Turisme i Esports a Salud Ediciones, a Salut i
Força i a Fangueret, SL, desglossades per concepte, quantitat,

Ordre de Publicació
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organisme que fa l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012,
2013 i 2014?
Consultat el sistema de compatibilitat de l'Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears (SAP), les entitats
"Salud Ediciones" i "Salut i Força" no apareixen al fitxer de
perceptor i l'empresa "Fangueret SLU" està registrada amb el
CIF B07880446, si bé no té cap pagament tramitat per la
Conselleria de Turisme i Esports durant els anys 2011, 2012,
2013 i 2014.
Palma, 19 de juny de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
GA)
A la Pregunta RGE núm. 5970/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Mesa sobre
vehicles elèctrics (I). (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).
Sr. Vicepresident del Govern, ateses les seves afirmacions
en el Ple del Parlament en les que va afirmar que (cita literal):
"tenemos previsto por parte de la Vicepresidencia Económica
i por la Conselleria de Presidencia reactivar la mesa para la
implantación del vehículo eléctrico, lo haremos en breve", en
data 27 de març de 2012, quines gestios ha fet fins al moment
per tal de crear i impulsar els treballs de l'esmentada Mesa
sobre vehicles elèctrics?
Després de la signatura del conveni de colAlaboració amb
l'IDAE per al desenvolupament d'una infraestructura de
recàrrega per a vehicles elèctrics a l'arxipèlag -MOVELE
ILLES BALEARS-, el Govern de les Illes Balears va reunir el
Consell Assessor de l'Energia el passat dia 22 de maig per donar
compte, entre altres qüestions, del conveni i de les línies
d'actuació immediates impulsades per a la seva implantació
durant l'exercici de 2014 i posada en producció la temporada
turística de 2015.
Amb caràcter general, més enllà de qüestions merament
nominals i atenent els principis d'eficiència i eficàcia en la
gestió, en un exercici de simplificació del mapa de la
governança de la Comunitat Autònoma, el Govern de les Illes
Balears proposarà la creació d'una comissió especial de treball
per impulsar la mobilitat elèctrica al si del Consell Assessor de
l'Energia, d'acord amb les previsions del Decret 39/2010, de 26
de febrer, de creació del Consell Assessor de l'Energia.
Palma, 24 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
GB)
A la Pregunta RGE núm. 5971/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Mesa sobre
vehicles elèctrics (II). (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).
Quines han estat fins al moment les conclusions de la Mesa
sobre vehicles elèctrics que es va comprometre a constituir el
Vicepresident del Govern en el Ple del Parlament de 27 de
març de 2012?
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Durant aquesta legislatura, el Govern de les Illes Balears ha
desenvolupat un procés de participació i diàleg permanent amb
els principals agents socials i entitats sectorials més
representatius per a l'impuls de la mobilitat elèctrica a la nostra
comunitat. Amb aquesta finalitat, s'han arbitrat diferents canals
i formats de participació públics, cap dels quals no correspon a
l'esmentat en la seva pregunta.
Palma, 24 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
GC)
A les Preguntes RGE núm. 5972/14 a 5974/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
Consorci de la Serra de Tramuntana (I a III). (BOPIB núm.
154, de 6 de juny de 2014).
Quins ajuntaments s'han convocat per articular la seva
participació al Consorci de la Serra de Tramuntana, quins han
solAlicitat participar en aquest consorci i quins hi estan
efectivament participant?
Des de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013 de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, s'ha
limitat el nombre de membres de la Junta Rectora segons una
classificació establerta per la mateixa llei, d'acord amb la qual
el nombre de membres no pot ser, en cap cas, superior a 12,
cosa que fa que sigui impossible que hi siguin presents, amb veu
i vot, els 19 ajuntaments de la Serra.
Així i tot, s'ha de destacar que s'està en contacte permanent
amb tots els ajuntaments; de fet, el dia 16 de juny es va
convocar tots els batles dels municipis de la Serra per explicarlos la convocatòria de subvencions que s'ha publicat recentment.
També s'està intentant trobar una fórmula amb la FELIB perquè
hi estigui representada. De tota manera, hem d'assenyalar que al
Consorci no s'ha rebut cap petició per entrar a formar part
d'aquesta entitat.
Palma, 26 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
GD)
A les Preguntes RGE núm. 5975/14 a 5978/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
Consorci de la Serra de Tramuntana (IV a VII). (BOPIB núm.
154, de 6 de juny de 2014).
S'ha constituït el Consell de participació i el Comitè
d'experts del Consorci de la Serra de Tramuntana? Qui en
forma part?
Encara no s'han constituït perquè actualment s'està tramitant
una modificació dels Estatuts del Consorci per adequar-los a la
Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local.
Palma, 26 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

10266

BOPIB núm. 159 - 11 de juliol de 2014

Ordre de Publicació
GE)
A la Pregunta RGE núm. 5979/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consorci de la
Serra de Tramuntana (VIII). (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de
2014).
Quants de convenis s'han signat amb ajuntaments per
compatibilitzar l'ús públic del territori de la Serra de
Tramuntana amb el legítim ús privat dels propietaris?
No s'han signat convenis amb els ajuntaments.
Palma, 26 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
GF)
A la Pregunta RGE núm. 6013/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
declaracions del Sr. Arias Cañete (II). (BOPIB núm. 154, de 6
de juny de 2014).
Considera la consellera de Família i Serveis Socials,
responsable de les polítiques d'igualtat del Govern de les Illes
Balears, que les declaracions del Sr. Arias Cañete "si haces un
abuso de superioridad intelectural parece que eres un
machista y estás acorralando a una mujer indefensa", en
relació amb el debat televisat entre ell i la Sra. Valenciano, són
masclistes i discriminatòries per a la dona?
Em semblen unes declaracions desafortunades, com ell
mateix reconegué posteriorment. Però, arran d'unes declaracions
gens encertades, fetes en un moment donat, no crec que s'hagi
de qualificar o desqualificar una persona com a masclista o
misògina, com varen fer durant la campanya diversos partits
polítics. El Partit Popular ha demostrat sempre, i més
visiblement quan ha tengut l'oportunitat de governar en diferents
institucions d'àmbit estatal, autonòmic i local, que creu en la
igualtat real entre homes i dones, la defensa i hi treballa.
També consider negatiu que, en un procés electoral, els
partits polítics centrin totalment la campanya l 'estratègia
política en unes declaracions puntuals de l'adversari, en lloc de
prioritzar la difusió del programa electoral entre la ciutadania.
Crec que totes les persones i especialment els polítics -que
estam exposats sovint a l'opinió pública, siguem del partit que
siguem-, podem cometre errors puntuals en els nostres
manifestacions, i freqüentment en tenim exemples de totes les
formacions. Per això, és important saber rectificar, com a va fer
el ja eurodiputat Miguel Arias Cañete.
Palma, 12 de juny de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
GG)
A la Pregunta RGE núm. 6053/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 30 de maig.
(BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 30 de maig de 2014?
23. Acord pel qual s'autoritza la Direcció de l'Advocacia de
la Comunitat Autònoma per interposar un recurs contenciós
administratiu contra la resolució adoptada pel Jurat Provincial
d'Expropiació Forçosa en data 21 de març de 2014, en virtut de
la qual es va desestimar el recurs de reposició interposat per la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
24. Acord pel qual s'autoritza la Direcció de l'Advocacia de
la Comunitat Autònoma per interposar un recurs contenciós
administratiu contra la resolució adoptada pel Jurat Provincial
d'Expropiació Forçosa en data 21 de març de 2014, en virtut de
la qual es va desestimar el recurs de reposició interposat per la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Palma, 25 de juny de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
GH)
A les Preguntes RGE núm. 6078/14 a 6081/14 , presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
anticonceptius orals (I a IV). (BOPIB núm. 155, de 13 de juny
de 2014).
Ateses les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
GI)
A la Pregunta RGE núm. 6105/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a beques universitàries
de mobilitat 2013-2014. (BOPIB núm. 155, de 13 de juny de
2014).
Per quin motiu encara no s'ha publicat la convocatòria de
beques universitàries de mobilitat per al curs 2013-2014?
La convocatòria d'ajuts de desplaçament per estudiants
universitaris es va publicar al BOIB núm. 83, de 19 de juny de
2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
GJ)
A la Pregunta RGE núm. 6110/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a llibre d'estil sobre
l'ús de la llengua de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IV). (BOPIB
núm. 155, de 13 de juny de 2014).
Ha rebut l'Institut d'Estudis Baleàrics l'encàrrec de l'Ens
Públic de Radiotelevisió Pública de les Illes Balears un llibre
d'estil sobre l'ús de la llengua a IB3?
No.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
GK)
A la Pregunta RGE núm. 6111/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a llibre d'estil sobre
l'ús de la llengua catalana a l'Institut d'Estudis Baleàrics (V).
(BOPIB núm. 155, de 13 de juny de 2014).
Ha rebut subscrit l'Institut d'Estudis Baleàrics algun tipus
de contracte amb l'Ens Públic de Radiotelevisió Pública de les
Illes Balears per elaborar un llibre d'estil sobre l'ús de la
llengua a IB3?
No.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
GL)
A la Pregunta RGE núm. 6157/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a pla general de
Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 155, de 13 de juny de
2014).
Té el Govern ja qualque esborrany o estudi previ del Pla
general de Ports de les Illes Balears, o esperarà a elaborar-lo
quan s'hagi tramitat la llei?
El Pla General de Ports es tramitarà un cop aprovada la
modificació de la Llei de Ports.
Palma, 23 de juny de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
GM)
A la Pregunta RGE núm. 6158/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a estudis de viabilitat
sobre la privatització dels ports autònoms. (BOPIB núm. 155,
de 13 de juny de 2014).
Disposa el Govern d'algun estudi de viabilitat tècnic que
conclogui que és millor la gestió privada que no la pública pel
que fa a la gestió dels ports? Si la resposta és afirmativa, se'n
solAlicita còpia.
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El estudis de viabilitat no valoren la conveniència sobre si
és millor la gestió privada que la pública. No s'ha encarregat cap
estudi tècnic al respecte.
Palma, 23 de juny de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
Ordre de Publicació
GN)
A la Pregunta RGE núm. 6159/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Llei de ports i
consens social. (BOPIB núm. 155, de 13 de juny de 2014).
Quan el Govern afirma, com va fer ahir el conseller de
defensar al Parlament el projecte de llei de ports de les Illes
Balears, que es tracta d'un projecte "consensuat amb el
sector", a quins colAlectius es refereix concretament? (Se
solAlicita relació).
- CN Sant Antoni de la Platja, CN s'Arenal, CN s'Estanyol,
Club de Mar, RCN de Palma, CN Sant Antoni de Portmany,
CN Sa Ràpita, CN Ibiza, RCN Port de Pollença, CN
Portocolom, CN Serranova, CN Ciutadella, CV Puerto de
Andratx, CN Cala Gamba, CN Cala Rajada, CN Sant Pere,
RCN Portopetro, CN Fornells, CN Portitxol, CN Palma Nova
i CN Can Picafort, tots ells representats per l'Associació de
Clubs Nàutics de Balears.
- Marina Port de Mallorca, Pantalà del Mediterráneo, Port
Esportiu Alcudiamar, Marina de Bonaire, Marina de
Tramontana, Port Adriano, Marina Palma Quarantena, Port
Olímpic Calanova, Marina Deportiva de Menorca, Nàutic
Center Menorca, s'Altra Banda, Puerto Addaia, CN Fornells,
Cala'n Bosch, Marina Maó, Ibiza Magna, Marina Ibiza, Marina
Santa Eulàlia, Varadero Ibiza, Puerto Deportivo Coralmar, Port
Ibiza Town i Marina de Formentera, tots ells representats per
l'Associació d'InstalAlacions Nàutic Esportives (ANADE).
- Membres del Consell d'Administració de PortsIB.
- Conjunt del sector nàutic: fabricació i indústria nàutica,
Comerç Xàrters i tots Serveis de reparació, representats per
l'Associació d'Empreses Nàutiques de Balears (AENIB, amb
més de 100 empreses associades).
- Consignataris, estibadors, navilieres, agents de duanes,
xàrters nàutics, pràctics, astillers, remolcadors, representats per
l'Associació Provincial d'Empresaris d'Activitats Marítimes
(APEAM , amb 165 empreses associades).
Palma, 25 de juny de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
GO)
A la Pregunta RGE núm. 6278/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a fons específics
assignats a les Illes Balears des del Ministeri de Sanitat.
(BOPIB núm. 156, de 20 de juny de 2014).
Relació de fons específics assignats a les Illes Balears des
del Ministeri de Sanitat per les actuacions consensuades en el
Sistema Nacional de Salud, desglossat per fons específic
(estratègies de salut, formació, salut bucodental, prevenció
VIH/Sida, desenvolupament del programa de prevenció i
promoció de la salut, etc) i quantitats des de l'any 2009 a fins
a 2014.
S'adjunta relació dels Fons Finalistes assignats des de l'any
2009 fins a 2014.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
La relació esmentada queda dipositada al Registre General
de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
GP)
A la Pregunta RGE núm. 6333/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractes
comares. (BOPIB núm. 156, de 20 de juny de 2014).
Quantes comares s'han contractat per l'acord de borsa de
treball temporal a l'Hospital Son Llàtzer l'any 2013 i fins a
maig de 2014?
S'han contractat temporalment un total de 13 comares a
l'Hospital Son Llàtzer amb diferents dates durant l'any 2013 i
fins a maig de 2014.
A data de maig de 2014 hi ha contractades temporalment 7
comares.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
GQ)
A la Pregunta RGE núm. 6334/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
contractació comares (II). (BOPIB núm. 156, de 20 de juny de
2014).
Quantes comares s'han contractat a l'Hospital de Manacor
l'any 2013 i fins al maig de 2014. I amb quina reglamentació
està basada la contractació?
- S'han contractat temporalment un total d'11 comares a
l'Hospital de Manacor amb diferents dates durant l'any 2013 i
fins a maig de 2014.
- A data de maig de 2014 hi ha contractades temporalment
5 comares.
Pel que fa al procediment, es poden diferenciar dos moments
diferents:

Des de gener a juliol de 2013, a través de la Borsa de
l'Hospital de Manacor i una vegada esgotada la reglamentació
permetia contractar mitjançant currículum i, per tant, el criteri
fou:
- Promoció interna temporal.
- Contractació de professionals que haguessin presentat
currículum a l'hospital i treballat en el centre.
A partir de 25 de juliol de 2013, a través de la Borsa de
l'Hospital de Manacor i una vegada esgotada aquesta, recórrer
a la Borsa de l'Hospital Son Espases i una vegada esgotada,
permetia contractar mitjançant currículum i, per tant, el criteri
fou:
- Promoció interna temporal.
- Contractació de professionals que haguessin presentat
currículum a l'hospital i treballat en el centre.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
GR)
A la Pregunta RGE núm. 6335/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
contractació comares (III). (BOPIB núm. 156, de 20 de juny de
2014).
Quantes comares s'han contractat a l'Hospital de Son
Espases l'any 2013 i fins al maig de 2014. I amb quina
reglamentació està basada la contractació?
- S'han contractat temporalment un total de 27 comares a
l'Hospital de Son Espases amb diferents dates durant l'any 2013
i fins a maig de 2014.
- A data de maig de 2014 hi havia contractades
temporalment 14 comares.
Els nomenaments s'han realitzat segons el Document de
Mobilitat, Promoció, Contractació Temporal i Cessament del
personal Facultatiu, Sanitari No Facultatiu i No Sanitari firmat
el 20 d'octubre de 2003, així com els acords de la Comissió de
Seguiment de l'esmentat document.
Una vegada esgotada la Borsa de l'Hospital Son Espases,
permetia contractar mitjançant currículum i, per tant, el criteri
utilitzat fou
- Promoció interna temporal.
- Contractació de professionals que haguessin presentat
currículum a l'hospital i treballat en el centre, d'acord amb els
procediments de contractació del propi hospital.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
GS)
A la Pregunta RGE núm. 6336/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a
contractació comares (IV). (BOPIB núm. 156, de 20 de juny de
2014).
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Quantes comares s'han contractat a l'Hospital d'Inca l'any
2013 i fins al maig de 2014? I amb quina reglamentació està
basada la contractació?
- S'han contractat temporalment un total d'11 comares a
l'Hospital d'Inca amb diferents dates durant l'any 2013 i fins a
maig de 2014.
- A data de maig de 2014 hi ha contractades temporalment
6 comares.
S'han contractat seguint l'Acord sobre els processos de
contractació temporal i cessaments, mobilitat interna temporal
i promoció interna temporal de l'Hospital Comarcal d'Inca de 12
de maig de 2011 i a través de la Borsa de Treball de l'Hospital
Comarcal d'Inca.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
GT)
A les Preguntes RGE núm. 6458/14 a 6461/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
comares contractades a Son Espases, a Son Llàtzer, a
l'Hospital de Manacor i a l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 158,
de 2 de juliol de 2014).
Quantes comares han estat contractades per l'acord de
borsa de treball temporal, amb quina durada i quantes vegades
una mateixa comare a l'Hospital Universitari de Son Espases,
a l'Hospital Son Llàtzer, a l'Hospital de Manacor i a l'Hospital
d'Inca durant 2013 i fins a juny 2014?
S'adjunta annex amb la informació solAlicitada.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
A causa de l'extensió l'annex queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
GU)
A la Pregunta RGE núm. 6462/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a normativa per
contractar comares a Son Espases. (BOPIB núm. 158, de 2 de
juliol de 2014).
Amb base a quina normativa o borsa s'han contractat les
comares de l'Hospital Universitari de Son Espases?
Els nomenaments s'han realitzat segons el Document de
Mobilitat, Promoció, Contractació Temporal i Cessaments del
personal Facultatiu, Sanitari No Facultatiu i No Sanitari firmat
del 20 d'octubre de 2003, així com els acords de la Comissió de
Seguiment de l'esmentat document.
Una vegada esgotada la Borsa de l'Hospital Son Espases,
permetia contractar mitjançant currículum i, per tant, el criteri
utilitzat fou
- Promoció interna temporal.
- Contractació de professionals que haguessin presentat
currículum a l'Hospital i treballat en el centre, d'acord amb els
procediments de contractació del propi hospital.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
GV)
A la Pregunta RGE núm. 6463/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a normativa per
contractar comares a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 158, de 2 de
juliol de 2014).
Amb base a quina normativa o borsa s'han contractat les
comares de l'Hospital Son Llàtzer?
Les contractacions s'han realitzat en aplicació de l'Acord de
Gerència amb el Comitè d'empresa de 26/11/2008 a partir de les
borses actives del mateix hospital.
Des de la instrucció de juliol de 2013, es va recórrer a les
borses de l'Hospital Son Espases, abans de recórrer als cens
curriculars del mateix hospital.
A la vegada s'han fet convocatòries de promocions internes.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
GX)
A la Pregunta RGE núm. 6464/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a normativa per
contractar comares a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm.
158, de 2 de juliol de 2014).
Amb base a quina normativa o borsa s'han contractat les
comares de l'Hospital de Manacor durant 2013 i fins a juny de
2014?
Pel que fa al procediment, es poden diferenciar dos moments
diferents:
Des de gener a juliol de 2013, mitjançant la Borsa de
l'Hospital de Manacor i, una vegada esgotada, la reglamentació
permetia contractar mitjançant currículum i, per tant, el criteri
utilitzat fou:
- Promoció interna temporal.
- Contractació de professionals que haguessin presentat
currículum a l'hospital i treballat en el centre.
Des de 25 de juliol de 2013, mitjançant la Borsa de
l'Hospital de Manacor i, una vegada esgotada aquesta, recórrer
a la Borsa de l'Hospital Son Espases i, una vegada esgotada,
permetia contractar mitjançant currículum i, per tant, el criteri
utilitzat fou:
- Promoció interna temporal.
- Contractació de professionals que haguessin presentat
currículum a l'hospital i treballat en el centre.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
GY)
A la Pregunta RGE núm. 6465/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a normativa per
contractar comares a l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 158, de
2 de juliol de 2014).
Amb base a quina normativa o borsa s'han contractat les
comares de l'Hospital d'Inca durant 2013 i fins a juny de
2014?
S'han contractat seguint l'Acord sobre els processos de
contractació temporal i cessaments, mobilitat interna i promoció
interna temporal de l'Hospital Comarcal d'Inca, de 12 de maig
de 2011 i mitjançant la Borsa de treball de l'Hospital Comarcal
d'Inca.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
GZ)
A la Pregunta RGE núm. 6466/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a comares
apuntades a la darrera borsa de contractació temporal de Son
Espases. (BOPIB núm. 158, de 2 de juliol de 2014).
Quantes comares es varen apuntar a la darrera borsa de
contractació temporal de l'Hospital Universitari de Son
Espases?
Tota la informació relativa a les contractacions temporals es
troba a l'enllaç:
http://www.hospitalsonespases.es/index.php?
option=com_k2&view=item&layout=item&id=ltemid=607&l
ang=es
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
HA)
A la Pregunta RGE núm. 6467/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a comares
apuntades a la darrera borsa de contractació temporal de Son
Llàtzer. (BOPIB núm. 158, de 2 de juliol de 2014).
Quantes comares es varen apuntar a la darrera borsa de
contractació temporal de l'Hospital Son Llàtzer?
Tota la informació relativa a les contractacions temporals es
troba a l'enllaç:
http://www.hsll.es/es/default/bolsatrabajo/index/idserv/1
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
HB)
A la Pregunta RGE núm. 6468/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a comares
apuntades a la darrera borsa de contractació temporal de

l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm. 158, de 2 de juliol de
2014).
Quantes comares es varen apuntar a la darrera borsa de
contractació temporal de l'Hospital de Manacor?
Tota la informació relativa a les contractacions temporals es
troba a la pàgina web de l'Hospital de Manacor (Recursos
Humans):
http://fundacion.hospitalmanacor.org
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
HC)
A la Pregunta RGE núm. 6469/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a comares
apuntades a la darrera borsa de contractació temporal de
l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 158, de 2 de juliol de 2014).
Quantes comares es varen apuntar a la darrera borsa de
contractació temporal de l'Hospital d'Inca?
Tota la informació relativa a les contractacions temporals es
troba a la pàgina web de l'Hospital d'Inca, a l'enllaç:
http://www.ibsalut.es/hcin/index/php?
option=com
content&view=category&layout=blog&id=15&ltemid=23&
lang=ca
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
HD)
A la Pregunta RGE núm. 6470/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a Mesa de
batlles pel turisme (I). (BOPIB núm. 158, de 2 de juliol de
2014).
A qui s'ha convocat a la Mesa de Batlles pel turisme del
passat 16 de juny?
Als batlles i regidors de turisme.
Palma, 3 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
HE)
A la Pregunta RGE núm. 6471/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a Mesa de
batlles el turisme (II). (BOPIB núm. 158, de 2 de juliol de
2014).
S'ha convocat a representants de partits polítics o de grups
parlamentaris a la Mesa de batlles pel turisme del passat 16 de
juny?
No.
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Palma, 3 de juliol de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
HF)
A la Pregunta RGE núm. 6674/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assessorament
lingüístic a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB
núm. 158, de 2 de juliol de 2014).
Per quin motiu s'està assessorant en matèria lingüística a
través de l'Institut d'Estudis Baleàrics enlloc de la Universitat
de les Illes Balears?
L'assessorament a què fa referència es du a terme amb
l'aplicació del Llibre de'Estil d'IB3, avalat per la UIB, així com
el de les Modalitats Insulars publicat per l'Institut d'Estudis
Baleàrics, tal com es va explicar en l'última compareixença de
la Comissió de control parlamentari.
Santa Ponça, 7 de juliol de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.
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