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1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
A) Punts 1 a 5 de la Moció RGE núm. 8521/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de garantia juvenil a les Illes
Balears
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1.5. INFORMACIONS
A) Rebuig de la proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre el procés de reestructuració bancària de la Caixa
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D) RGE núm. 2846/14, relativa a intermediació laboral.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) RGE núm. 739/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a redistribució de la compra de productes farmacèutics.
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B) RGE núm. 8262/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a planificació portuària: Club de Mar i El Molinar.

10926

C) RGE núm. 8290/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de consens ciutadà i acord polític sobre les possibles
reformes i/o ampliacions de ports dependents de l'Autoritat Portuària de les Illes Balears.
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D) RGE núm. 7653/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Fresh-Start.
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E) RGE núm. 8201/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir les inversions estatutàries.
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H) RGE núm. 4995/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de millora dels resultats educatius.
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2.5. INFORMACIÓ
A) Elaboració del dictamen de la Comissió d'Economia corresponent al Projecte de llei RGE núm. 7591/14, de comerç de les Illes
Balears.
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B) Rebuig dels escrits RGE núm. 8006/14 a 8008/14, de solAlicitud de compareixença urgent de la vicepresidenta del Govern, de la
consellera de Salut i de la batlessa de l'Ajuntament de Palma durant la VI legislatura, sobre l'adquisició del solar de Son Espases i
l'adjudicació de la concessió per a la construcció de l'Hospital Universitari de Son Espases.
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C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5519/14, relativa a millora del servei de transport públic amb autobús a zones
turístiques de Mallorca.
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D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4315/14, relativa a prou retallades al colAlectiu de persones amb discapacitat.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
A) RGE núm. 8850/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria educativa (tramitació d'urgència).

B)
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3.9. MOCIONS
A) RGE núm. 8832/14, del Grup Parlamentari Socialista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 8094/14, relativa a prospeccions
petrolíferes.
10928

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 8694/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a intervenció
quirúrgica a l'Hospital Mateu Orfila.
10931
B) RGE núm. 8695/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a intervenció
quirúrgica (per seccions i tipus d'operació) a l'Hospital Mateu Orfila.
10931
C) RGE núm. 8696/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a intervenció
quirúrgica urgent a l'Hospital Mateu Orfila.
10931
D) RGE núm. 8697/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a intervenció
quirúrgica urgent (detall per seccions i tipus d'operació) a l'Hospital Mateu Orfila.
10931
E) RGE núm. 8698/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a intervenció
quirúrgica el 2012 a l'Hospital Mateu Orfila.
10931
F) RGE núm. 8699/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a intervenció
quirúrgica urgent el 2012 a l'Hospital Mateu Orfila.
10932
G) RGE núm. 8700/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a intervenció
quirúrgica ordinària el 2013 a l'Hospital Mateu Orfila.
10932
H) RGE núm. 8701/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a intervenció
quirúrgica urgent el 2013 a l'Hospital Mateu Orfila.
10932
I) RGE núm. 8702/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a visita ordinària
a especialista a l'Hospital Mateu Orfila.
10932
J) RGE núm. 8703/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a visita urgent
a especialista a l'Hospital Mateu Orfila.
10932
K) RGE núm. 8704/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a visita ordinària
a especialista (detallada) a l'Hospital Mateu Orfila.
10932
L) RGE núm. 8705/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a visita urgent
a especialista (detallada) a l'Hospital Mateu Orfila.
10933
M) RGE núm. 8706/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a visita ordinària
a especialista (detallada) el 2012 a l'Hospital Mateu Orfila.
10933
N) RGE núm. 8707/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a visita urgent
a especialista (detallada) el 2012 a l'Hospital Mateu Orfila.
10933
O) RGE núm. 8708/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a visita ordinària
a especialista (detallada) el 2013 a l'Hospital Mateu Orfila.
10933
P) RGE núm. 8709/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a visita urgent
a especialista (detallada) el 2013 a l'Hospital Mateu Orfila.
10339
Q) RGE núm. 8710/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a visita ordinària
a especialista (detallada) a l'Hospital Son Espases.
10933
R) RGE núm. 8711/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a visita urgent
a especialista (detallada) a l'Hospital Son Espases.
10934
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S) RGE núm. 8712/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a visita ordinària
a especialista (detallada) el 2012 a l'Hospital Son Espases.
10934
T) RGE núm. 8713/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a visita urgent
a especialista (detallada) el 2012 a l'Hospital Son Espases.
10934
U) RGE núm. 8714/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a visita ordinària
a especialista (detallada) el 2013 a l'Hospital Son Espases.
10934
V) RGE núm. 8715/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a visita urgent
a especialista (detallada) el 2013 a l'Hospital Son Espases.
10930
X) RGE núm. 8777/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut d'Estudis
Baleàrics (I).
10934
Y) RGE núm. 8778/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut d'Estudis
Baleàrics (II).
10935
Z) RGE núm. 8779/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut d'Estudis
Baleàrics (III).
10935
AA) RGE núm. 8780/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Teatre del Born
de Ciutadella (I).
10935
AB) RGE núm. 8781/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Teatre del Born
de Ciutadella (II).
10935
AC) RGE núm. 8782/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Teatre del Born
de Ciutadella (III).
10935
AD) RGE núm. 8783/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
dels consells insulars el 2014 (I).
10935
AE) RGE núm. 8784/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament dels
consells insulars el 2014 (II).
10936
AF) RGE núm. 8791/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a adjudicació
d'habitatges.
10936
AG) RGE núm. 8792/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inspeccions a
menjadors escolars.
10936
AH) RGE núm. 8797/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a requisits per a
especialitats lingüístiques.
10936
AI) RGE núm. 8798/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a requisits per a
especialitats lingüístiques (II).
10936
AJ) RGE núm. 8799/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a requisits per a
especialitats lingüístiques (III).
10936
AK) RGE núm. 8800/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a requisits per a
especialitats lingüístiques (IV).
10937
AL) RGE núm. 8801/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a requisits per a
especialitats lingüístiques (V).
10937
AM) RGE núm. 8802/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a requisits per
a especialitats lingüístiques (VII).
10937
AN) RGE núm. 8803/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a preu de menjador
escolar.
10937
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AO) RGE núm. 8804/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa al servei de
menjador escolar.
10937
AP) RGE núm. 8820/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vigilància de reserves
marines.
10937
AQ) RGE núm. 8835/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 26 de setembre.
10938

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 8851/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a interconnexió elèctrica
entre Eivissa i Formentera.
10938
B) RGE núm. 8852/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a commemoració
del Dia mundial del turisme.
10939
C) RGE núm. 8853/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
relació amb les confraries de pescadors de les Illes Balears.
10939
D) RGE núm. 8854/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jornades sobre
"Menors i dispositius mòbils".
10939
E) RGE núm. 8855/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni entre
l'Ibsalut i l'Associació espanyola contra el càncer per a ajuda psicològica.
10939
F) RGE núm. 8856/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obertura del portal
"Finances del sector públic".
10939
G) RGE núm. 8857/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de
dependència entre el Govern i el Consell Insular de Menorca.
10939
H) RGE núm. 8858/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Diada de
Protecció Civil de Mallorca.
10940
I) RGE núm. 8859/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de pressuposts
generals de l'Estat per a 2015.
10940
J) RGE núm. 8860/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre
ocupació.
10940
K) RGE núm. 8861/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció a les
persones amb dependència.
10940
L) RGE núm. 8862/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions estatutàries.
10940
M) RGE núm. 8863/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de
pressuposts generals de l'Estat per a 2015.
10940
N) RGE núm. 8864/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instrument per aplicar
el trilingüisme.
10941
O) RGE núm. 8865/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament
del trilingüisme.
10941
P) RGE núm. 8866/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
trilingüe.
10941
Q) RGE núm. 8867/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a efectes de la sentència al
TIL.
10941
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R) RGE núm. 8868/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pressuposts generals
de l'Estat 2015.
10941

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
(I),

A) RGE núm. 8807/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en regadius
10942

B) RGE núm. 8808/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en regadius
(II),
10942
C) RGE núm. 8818/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pernoctacions d'agost de
2014,
10942

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 8809/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anulAlació del Decret 15/2013 (tramitació per urgència).
10942

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 8828/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir el compliment i el desenvolupament de la Llei 2/2010
10943

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A les Preguntes RGE núm. 11494/13, 11665/13, 11836/13 i 12006/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Star Clinic Care Group, SL amb Gesma els 2010, 2011, 2012 i 2013.
10943
B) A les Preguntes RGE núm. 11549/13, 11550/13, 11720/13, 11721/13, 11891/13, 11892/13, 12061/13 i 12062/13, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de Star Clinic Care Group, SL, amb H. General i amb H. Joan March de
2010, 2011, 2012 i 2013.
10944
C) A les Preguntes RGE núm. 14888/13 i 14889/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
consums energètics de Son Espases i consums energètics de Son Espases 2.
10944
D) A les Preguntes RGE núm. 15048/13 i 15049/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a queixes
de l'Àrea de Salut de Menorca (I i II).
10945
E) A les Preguntes RGE núm. 15142/13, 15144/13 a 15148/13, 15150/13, 15152/13, 15154/13, 15157/14, 15159/14 a 15163/14,
15165/14, 15167/14, 15169/14, 15172/13, 15174/13 a 15178/13, 15180/13, 15182/13 i 15184/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Vicenç'Thomàs i Mulet, relatives a Servei d'oncologia radioteràpica (III, V a IX, XI a XIII, XV, XXXIII, XXXV a XXXIX, XLI, XLIII
i XLV).
10945
F) A les Preguntes RGE núm. 15199/13 a 15203/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç'Thomàs i Mulet, relatives a
intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (I a IV).
10946
G) A les Preguntes RGE núm. 15393/13 i 15394/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a cigarretes
electròniques (I i II).
10946
H) A les Preguntes RGE núm. 546/14 i 547/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a campanya de
vacunació antigripal (III i IV).
10946
I) A les Preguntes de la RGE núm. 1154/14 a 1157/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a PADI
(I a IV).
10947
J) A les Preguntes de la RGE núm. 1327/14 a la 1330/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
procediments de fecundacions in vitro (I a IV).
10948
K) A les Preguntes de la RGE núm. 1331/14 a 1334/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
procediments d'inseminació artificial (I a IV).
10948
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L) A les Preguntes de la RGE núm. 2050/14 a 2053/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
intervencions quirúrgiques programades (I a IV).
10949
M) A les Preguntes de la RGE núm. 2054/14 a la 2057/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
intervencions quirúrgiques urgents (I a IV).
10949
N) A les Preguntes de la RGE núm. 2058/14 a 2061/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
intervencions quirúrgiques de cirurgia major ambulatòria (I a IV).
10949
O) A les Preguntes de la RGE núm. 2062/14 a 2065/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria (I a IV).
10950
P) A les Preguntes de la RGE núm. 2066/14 a 2069/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a sales
d'operacions programades en funcionament (I a IV).
10950
Q) A les Preguntes de la RGE núm. 2070/14 a 2073/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a sales
d'operacions urgents en funcionament (I a IV).
10950
R) A les Preguntes de la RGE núm. 2074/14 a la 2077/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
consultes externes realitzades als hospitals pública (I a IV).
10950
S) A les Preguntes de la RGE núm. 2078/14 a 2081/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
urgències ateses realitzades als hospitals públics (I a IV).
10951
T) A les Preguntes de la RGE núm. 2082/14 a 2085/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
percentatge d'urgències ingressades als hospitals públics (I a IV).
10951
U) A les Preguntes de la RGE núm. 2098/14 a la 2101/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
mamografies realitzades (I a IV).
10951
V) A les Preguntes de la RGE núm. 2102/14 a 2105/14, presentades per l'Hble, Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a TAC
realitzades (I a IV).
10952
X) A les Preguntes RGE núm. 2110/14 a 2113/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a radiologia
intervencionista realitzades (I a IV).
10952
Y) A les Preguntes de la RGE núm. 2114/14 a 2117/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a PETTAC realitzades (I a IV).
10952
Z) A les Preguntes de la RGE núm. 2137/14 a 2140/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs als hospitals públics, interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques als hospitals públics,
interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques als hospitals públics i interrupcions voluntàries de l'embaràs a Verge de la Salut.
10952
AA) A les Preguntes RGE núm. 2145/14 i 2146/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (IV i V).
10953
AB) A les Preguntes RGE núm. 2147/14 i 2148/14, presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a ginecòlegs
i ginecòlogues a cada hospital públic i ginecòlegs
10953
AC) A les Preguntes de la RGE núm. 2546/14 a 2549/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a pacients Fundació Kovacs (2012-2013) i pacients Fundació Kovacs (2012-2013) (II a IV).
10953
AD) A les Preguntes de la RGE núm. 2562/14 a 2567/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a inseminació artificial a dones fadrines/ dones casades, peticions d'inseminació artificial a dones fadrines/dones casades i denegació
de procediments d'inseminació artificial a dones fadrines/dones casades (2011-2012-2013).
10953
AE) A les Preguntes RGE núm. 2716/14 a 2718/14 i 2720/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives
a procediments de fecundació in vitro (I a IV).
10954
AF) A la Pregunta RGE núm. 2719/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments de
fecundació in vitro (IV).
10954
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AG) A la Pregunta RGE núm. 2724/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments
d'inseminació artificial (IV).
10954
AH) A la Pregunta RGE núm. 2814/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a implementació del
copagament de farmàcia hospitalària ambulatòria 2014.
10955
AI) A les Preguntes RGE núm. 3072/14 i 3073/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a cotxe
oficial del conseller de Salut (I i II).
10955
AJ) A les Preguntes RGE núm. 3085/14 i 3086/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
vacunes a menors sense targeta sanitària i vacunes a menors sense targeta sanitària (II).
10955
AK) A la Pregunta RGE núm. 3913/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció infermeria d'atenció primària de Mallorca, Migjorn.
10955
AL) A la Pregunta RGE núm. 3914/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció infermeria d'atenció primària Mallorca, Migjorn (II).
10955
AM) A la Pregunta RGE núm. 3915/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció infermeria d'atenció primària de Mallorca, Ponent.
10956
AN) A la Pregunta RGE núm. 3917/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció infermeria d'atenció primària de Mallorca, Tramuntana.
10956
AO) A la Pregunta RGE núm. 3918/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció infermeria d'atenció primària Mallorca, Tramuntana (II).
10956
AP) A la Pregunta RGE núm. 3919/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de RRHH de la gerència d'atenció primària de Mallorca.
10956
AQ) A la Pregunta RGE núm. 3990/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció mèdica de l'Àrea de Salut de Menorca (II).
10956
AR) A la Pregunta RGE núm. 3991/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gerent d'atenció d'urgències.
10956
AS) A la Pregunta RGE núm. 3992/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució direcció
gerent d'atenció d'urgències (II).
10957
AT) A les Preguntes RGE núm. 4305/14 a 4307/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a visites
domiciliàries sanitàries 2011, 2012, 2013.
10957
AU) A la Pregunta RGE núm. 4331/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques, març 2014.
10957
AV) A la Pregunta RGE núm. 4333/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a anticonceptius orals,
març 2014.
10957
AX) A la Pregunta RGE núm. 4413/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca.
10957
AY) A la Pregunta RGE núm. 4414/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a operació
d'osteoconcritis a l'Hospital d'Inca (II).
10958
AZ) A la Pregunta RGE núm. 4423/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (VII).
10958
BA) A la Pregunta RGE núm. 4424/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervenció
quirúrgica per infecció a l'Hospital de Son Espases.
10958
BB) A la Pregunta RGE núm. 4425/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervenció
quirúrgica per infecció a l'Hospital d'Inca.
10958
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BC) A la Pregunta RGE núm. 4426/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervenció
quirúrgica per infecció a l'Hospital de Manacor.
10959
BD) A la Pregunta RGE núm. 4428/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervenció
quirúrgica per infecció a l'Hospital Mateu Orfila.
10959
BE) A la Pregunta RGE núm. 4430/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a infeccions lligades
a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Son Espases.
10959
BF) A la Pregunta RGE núm. 4431/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a infeccions lligades
a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca.
10959
BG) A la Pregunta RGE núm. 4434/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a infeccions lligades
a intervenció quirúrgica a l'Hospital Mateu Orfila.
10959
BH) A la Pregunta RGE núm. 4435/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a infeccions lligades
a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Can Misses.
10959
BI) A la Pregunta RGE núm. 4667/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mestre industrial
de l'Hospital de Son Espases.
10960
BJ) A la Pregunta RGE núm. 4668/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a monitorització
mamografies Call Center.
10960
BK) A les Preguntes de la RGE núm. 4669/14 a 4671/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a cita prèvia i call center, cita especialitzada a l'Hospital d'Inca i call center i a ús del call center.
10960
BL) A la Pregunta RGE núm. 4673/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes sector públic
Conselleria de Salut.
10960
BM) A la Pregunta RGE núm. 4674, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a píndoles de l'endemà,
2013.
10961
BN) A la Pregunta RGE núm. 4675/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a píndoles de l'endemà
2013 (II).
10961
BO) A les Preguntes RGE núm. 4772/14 i 4773/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a conveni
especial de prestació d'assistència sanitària i a convenis especials per prestació d'assistència sanitària.
10961
BP) A la Pregunta RGE núm. 5048/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció de càncer
de mama, abril 2014.
10961
BQ) A la Pregunta RGE núm. 5054/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques, abril 2014.
10961
BR) A la Pregunta RGE núm. 5056/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a anticonceptius orals,
abril 2014.
10962
BS) A la Pregunta RGE núm. 5061/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a citologia preventiva.
10962
BT) A les Preguntes de la RGE núm. 5062/14 a 5064/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a defuncions per càncer de cèrvix, defuncions per càncer de mama i defuncions per càncer de pròstata.
10962
BU) A la Pregunta RGE núm. 5070/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a atenció sanitària
sense targeta, 2013.
10962
BV) A la Pregunta RGE núm. 5071/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a atenció i seguiment
sanitaris sense targeta, 2013.
10962
BX) A la Pregunta RGE núm. 5919/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades
a Fangueret, SL. per l'Ibsalut.
10963
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BY) A la Pregunta RGE núm. 5926/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades
a Salut i Força per la Conselleria de Salut.
10963
BZ) A la Pregunta RGE núm. 5935/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades
a Fangueret, SL. per la Conselleria de Salut.
10963
CA) A la Pregunta RGE núm. 5939/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades
a Salut i Força per l'Ibsalut.
10963
CB) A les Preguntes de la RGE núm. 6066/14 a 6069/14, 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 a l'Hospital Verge de la Salut.
10963
CC) A la Pregunta RGE núm. 6070/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques privades
autoritzades.
10964
CD) A les Preguntes RGE núm. 6071/14 i 6076/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
clíniques privades autoritzades i facturades al Servei de Salut i quantitats abonades per IVE a clíniques privades (I).
10964
CE) A les Preguntes RGE núm. 6072/14 i 6077/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
clíniques privades autoritzades amb reintegrament de despeses i quantitats abonades per IVE a clíniques privades (II).
10964
CF) A la Pregunta RGE núm. 6073/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòleg/ginecòloga
a l'Hospital Verge de la Salut.
10964
CG) A les Preguntes RGE núm. 6082/14 a 6085/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
anticonceptius orals (V i VI) i a PADI (I i II).
10964
CH) A la Pregunta RGE núm. 6337/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sistema SINASP.
10965
CI) A la Pregunta RGE núm. 6338/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sistema SINASP
(II).
10965
CJ) A la Pregunta RGE núm. 6365/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques, maig 2014 (II).
10966
CK) A la Pregunta RGE núm. 6366/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a anticonceptius orals,
maig 2014.
10966
CL) A les Preguntes de la RGE núm. 6489/14 a la 6493/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a pacients derivats al centre Sant Joan de Déu els mesos de gener, febrer, març, abril i maig de 2014.
10966
CM) A les Preguntes de la RGE núm. 6745/14 a 6747/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
coordinadors de salut, Menorca i coordinadors de salut, Menorca (II i III).
10966
CN) A les Preguntes RGE núm. 6796/14 i 6801/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
clíniques privades autoritzades i facturades al Servei de Salut i abonaments per IVE del Servei de Salut a clíniques privades (I).
10966
CO) A la Pregunta RGE núm. 6804/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nins/nines acollides al
PADI.
10967
CP) A les Preguntes RGE núm. 6805/14 i 6806/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a nou
modificat el nou hospital de Can Misses (I i II).
10967
CQ) A les Preguntes RGE núm. 6807/14 i 6808/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a cànon
preestablert pagat i cànon variable pagat.
10967
CR) A la Pregunta RGE núm. 6830/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments malalts 2013
(V).
10967
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CS) A la Pregunta RGE núm. 6892/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a mesures excepcionals
finançades per l'Estat a les illes per atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (IV).
10967
CT) A la Pregunta RGE núm. 6973/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa d'atenció
dental infantojuvenil, juny 2014.
10968
CU) A la Pregunta RGE núm. 6974/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques, any 2014.
10968
CV) A les Preguntes RGE núm.7335/14 i 7336/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a mecanismes
de coordinació de la Illes Balears Commission (I i II).
10968

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 8771/14, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President del Govern
de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre els darrers fets succeïts relacionats amb la política educativa del Govern, les
sentències del TSJIB que anulAlen el decret del TIL, el començament anormal del curs 2014-2015 i el conflicte educatiu existent amb
una manca de diàleg, negociació i consens amb la comunitat educativa.
10968

3.17. INFORMACIÓ
A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears.

10968

B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de
l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
10967
C) SolAlicitud de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre les inversions i l'execució d'obres públiques amb cost
desmesurat (RGE núm. 8770/14).
10969
D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 15588/13, relativa a referèndum per al dret a l'avortament.

10969

E) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 8672/14, relativa a modificació de l'article 315.3 del Codi Penal.
10969
F) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió corresponent per a les preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 1990/14, 1991/14, 2558/14, 4807/14 a 4821/14 i 5023/14 a 5026/14.
10969

4. INFORMACIONS
A) Proposta d’acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears de modificació l’acord de dia 4 de juny de 2014, de creació de
fitxers subjectes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
10970
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La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre de 2014, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 8521/14, relativa a Programa de garantia juvenil a
les Illes Balears, amb l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 8687/14, i quedà aprovada
la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de la
comunitat que en l’aplicació del Sistema de garantia juvenil,
garanteixi el dret dels joves inscrits al Sistema a les següents
accions:
• Diagnòstic individualitzat, realitzat amb entrevista personal
i presencial, sobre el seu perfil, expectatives laborals i
necessitats.
• Disseny i execució d’un itinerari individualitzat i
personalitzat d'inserció, amb assignació d’un orientador
encarregat del seu seguiment i avaluació.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm.
8094/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general relacionada amb els sondejos sísmics i les prospeccions
petrolíferes.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel
Company i Bauzá.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Joan Boned i
Gabriel Company.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de la
comunitat que reforci el Servei Públic d’Ocupació de les Illes
com a servei responsable de garantir l’efectivitat del Programa
de garantia juvenil, i en aquest sentit se li demana al Govern que
amb urgència, per atendre de manera personalitzada cadascun
dels joves inscrits al Sistema de garantia juvenil, incrementi el
servei d’orientació laboral i intermediació a cadascun dels punts
d’atenció del servei públic.
3. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de la
comunitat que entenent el Programa de garantia juvenil com una
oportunitat per lluitar contra l’atur dels joves, a favor de la
millora de l’ocupació i la millora de la competitivitat de la
nostra economia, prioritzi en l’àmbit del seu catàleg
d’actuacions, la formació, en totes les seves variants,
professional, de segona oportunitat, dual, beques per a la
formació,... sempre complint amb els mínims de qualitat que el
mateix Pla d’implementació de la garantia juvenil estableix,
possibilitant així una via de creixement per a la formació i el
coneixement front a la rebaixa de costos salarials com única via.
4. El Parlament de les Illes Balears reconeix que el Programa de
garantia juvenil és una acció innovadora i una oportunitat única
per als joves que ni estudien, ni treballen ni realitzen cap tipus
de formació. Així mateix, reconeix la prioritat que suposa
aquest colAlectiu per al Govern de Illes Balears en el Pla
d'Ocupació i l'esforç pressupostari sense precedents de destinar
al Programa de garantia juvenil 33 milions d'euros per a accions
concretes."
A la seu del Parlament, 30 de setembre de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8428/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a regeneració democràtica. (BOPIB núm.
164, de 12 de setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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B)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8557/14, de
l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a conveni en matèria de dependència. (BOPIB núm.
165, de 19 de setembre de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8568/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a gestió del Port d'Eivissa. (BOPIB núm.
165, de 19 de setembre de 2014).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8674/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a actuacions del Govern en relació
amb els esdeveniments que afecten el cos de policia local.
(BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8558/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proves de diagnosi del nivell de
competència en comunicació lingüística d'anglès, castellà i
català. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8569/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conflicte educatiu. (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8570/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a defensa de l'alumnat més
vulnerable. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8560/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades de prestacions de
dependència del primer semestre de 2014. (BOPIB núm. 165, de
19 de setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
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Socialista, relativa a nivell d'execució de depuradores. (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8561/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de reconversió integral a la
Platja de Palma. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
M)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8572/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a drets i garanties en salut.
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

J)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8565/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa Txerpa StartUp.
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
N)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8566/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a índex de transparència a la
comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 165, de
19 de setembre de 2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8559/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte d'inspecció telemàtica
en matèria de transport terrestre de passatgers a l'aeroport de
palma de Mallorca. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de
2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8571/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8562/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Llei agrària de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8576/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a Pressuposts generals 2014.
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8563/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'estiu 2014. (BOPIB núm.
165, de 19 de setembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8573/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inversions de l'Estat per a
2015. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8564/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a deute públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 165, de 19 de
setembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 8567/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a investigació de la Fiscalia d'un
possible frau en les subvencions per a cursos de formació.
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de setembre de 2014, rebutjà els Punts 1 a 5 de la Moció RGE
núm. 8521/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa de garantia juvenil a les Illes Balears.(BOPIB núm.
165, de 19 de setembre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

compra per estrangers no comunitaris d’habitatges a Espanya,
conegut com “Visat Militar” a les zones d’interès per a la
Defensa declarades d’accés restringit que se situïn en zones
turístiques."
A la seu del Parlament, 30 de setembre de 2014.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

A)
Rebuig de la proposta de creació d'una comissió no
permanent d'investigació sobre el procés de reestructuració
bancària de la Caixa d'estalvis de Balears Sa Nostra (RGE
núm. 6456/14).
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre de 2014, rebutjà per 25 vots a favor, 32 en
contra i cap abstenció, la Proposta esmentada a l'enunciat, del
Grup Parlamentari MÉS.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 de setembre de 2014, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 732/14, relativa a la
creació i la regulació d'una borsa general de treball per cobrir
les vacants temporals dels treballadors del Servei Balear de
Salut de les Illes Balears, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ

B)

B)

Rebuig de la proposta de creació d'una comissió no
permanent d'investigació sobre tot el relacionat amb la
selecció dels terrenys on es va construir l'hospital de
referència de Son Espases i l'adjudicació de les obres d'aquest
hospital (RGE núm. 7925/14).

"El Parlament de les Illes Balears reconeix que el Govern de
les Illes Balears conjuntament amb bona part dels representants
dels treballadors, ha creat i regulat aquesta bossa general de
treball per cobrir les vacants temporals dels treballadors del
Servei de Salut de les Illes Balears i l’insta que continuï
gestionant-la i millorant-la amb el màxim acord sindical."

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre de 2014, rebutjà per 24 vots a favor, 32 en
contra i 1 abstenció, la Proposta esmentada a l'enunciat, del
Grup Parlamentari MÉS.

A la seu del Parlament, 30 de setembre de 2014.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de setembre
de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 8169/14, relativa a agilitació del procediment
d'autorització per a la compra per estrangers no comunitaris
d'habitatges, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que faciliti i agiliti el procediment d’autorització per a la

Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de setembre
de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4739/14, relativa a Reserva marina de Llevant, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient que continuïn amb el seguiment científic de les
reserves marines existents a les Illes Balears."
A la seu del Parlament, 30 de setembre de 2014.
La secretària de la comissió:
Eulàlia E. Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.
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La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre
de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2846/14, relativa a intermediació laboral,
cooperació publicoprivada al servei dels ciutadans en matèria
laboral, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RESOLUCIÓ
D)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar millorant la intermediació laboral a tot el territori de
les Illes Balears, que visualitzi la cooperació amb empreses,
l’orientació i l’atenció personalitzada als treballadors en atur i
doni indicacions a la formació necessària, per garantir una línia
de feina i un servei eficaç i eficient, clar i transparent,
d’intermediació laboral."
A la seu del Parlament, 30 de setembre 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
C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 25 de setembre de 2014, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 8290/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitat de consens ciutadà i acord polític sobre les
possibles reformes i/o ampliacions de ports dependents de
l'Autoritat Portuària de les Illes Balears. (BOPIB núm. 165, de
19 de setembre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 de setembre de 2014, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 739/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a redistribució de la compra de productes farmacèutics. (BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 25 de setembre de 2014, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 8262/14, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a planificació portuària: Club de Mar i El Molinar.
(BOPIB núm. 164, de 12 de setembre de 2014).

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 25 de setembre de 2014, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 7653/14, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a Fresh-Start. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 25 de setembre de 2014, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 8201/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garantir les inversions estatutàries. (BOPIB núm. 164,
de 12 de setembre de 2014).

Ordre de Publicació
H)

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

La Comissió d'Educació, Cultura i Esports del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre de 2014,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4995/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla de millora dels resultats
educatius. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

F)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre
de 2014, rebutjà els Punts 1 i 3 de la Proposició no de llei RGE
núm. 2846/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intermediació laboral. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de
2014).

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
Elaboració del dictamen de la Comissió d'Economia
corresponent al Projecte de llei RGE núm. 7591/14, de comerç
de les Illes Balears.
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de setembre de 2014, procedí a l'elaboració
del dictamen del projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB
núm. 162, d'1 d'agost de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Educació, Cultura i Esports del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre de 2014,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4740/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a participació efectiva amb el
Teatre d'Es Born de Ciutadella. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig
de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
B)
Rebuig dels escrits RGE núm. 8006/14 a 8008/14, de
solAlicitud de compareixença urgent de la vicepresidenta del
Govern, de la consellera de Salut i de la batlessa de
l'Ajuntament de Palma durant la VI legislatura, sobre
l'adquisició del solar de Son Espases i l'adjudicació de la
concessió per a la construcció de l'Hospital Universitari de
Son Espases.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de setembre
de 2014, rebutja, en votació conjunta, per 6 vots a favor, 8 en
contra i cap abstenció, els escrits esmentats a l'enunciat,
presentats pel Grup Parlamentari Socialista.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5519/14,
relativa a millora del servei de transport públic amb autobús
a zones turístiques de Mallorca.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de setembre
de 2014, el portaveu del Grup Parlamentari Socialista retirà la
proposició no de llei esmentada, publicada al BOPIB núm. 152,
de 23 de maig de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4315/14,
relativa a prou retallades al colAlectiu de persones amb
discapacitat.

RGE núm. 8850/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria educativa (tramitació
d'urgència). (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre la política general en matèria
educativa.
Motivació del procediment d'urgència: davant el començament
del curs 2014-2015, la suspensió del decret del TIL, la
suspensió de l'ordre que desenvolupa el TIL i la continuació de
la política de retallades a l'àmbit educatiu.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre
de 2014, la portaveu del Grup Parlamentari MÉS retirà la
proposició no de llei esmentada, publicada al BOPIB núm. 148,
de 25 d'abril de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 8832/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 8094/14, relativa a
prospeccions petrolíferes. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
Socialista, relativa a prospeccions petrolíferes, la moció
següent.
Prospeccions petrolíferes
Atesa la gravetat dels fets recollits en els informes de la
Conselleria de Medi Ambient d'11 de març i de 24 de juliol de
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2013, que constaten l'inici de campanyes de sondejos sísmics
mitjançant air guns i que afecten l'entorn de les nostres illes.
Atès que la conselleria ha intentat amagar inicialment
aquesta informació i actualment pretén minimitzar el efectes
negatius d'aquests fets.
Tenint en compte el mutisme del conseller de Medi Ambient
sobre el punt en què es troben les 125.000 alAlegacions
presentades en contra de les prospeccions al Golf de València.
I sobretot per l'acumulació de projectes a la recerca
d'hidrocarburs a l'entorn de les nostres illes.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Moció
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a modificar la Llei 34/1998, del sector d'hidrocarburs,
en el sentit de prohibir qualsevol permís d'investigació,
exploració o extracció d'hidrocarburs a les aigües de
competència espanyola a la mar Mediterrània.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar del Govern d'Espanya la modificació de
la Llei 34/1998, del sector d'hidrocarburs.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que l'informe d'impacte ambiental que ha d'emetre el
Ministeri de Medi Ambient estigui conclòs i es doni a conèixer
abans de 31 de gener de 2015.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a traslladar a Fiscalia tota la informació disponible
referida a la detecció de sons provinents de la realització de
sondejos sísmics mitjançant air guns als que es refereixen els
informes de la Conselleria de Medi Ambient d'11 de març i de
24 de juliol de 2013, per si poguessin ser constitutius de delicte.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Parlament
Europeu a promoure la declaració d'una mar Mediterrània
occidental lliure de prospeccions petrolíferes.
6. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió
Europea a supervisar la legalitat i la conveniència de tots els
projectes que hi ha en marxa a la recerca d'hidrocarburs a la
Mediterrània occidental, supervisant l'estricte compliment de
la legalitat i exigint la realització d'estudis d'impacte ambiental
globals.
Palma, a 26 de setembre de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 8694/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
intervenció quirúrgica a l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa d'1
d'octubre de 2014).
RGE núm. 8695/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
intervenció quirúrgica (per seccions i tipus d'operació) a
l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8696/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
intervenció quirúrgica urgent a l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa
d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8697/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
intervenció quirúrgica urgent (detall per seccions i tipus
d'operació) a l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa d'1 d'octubre de
2014).
RGE núm. 8698/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
intervenció quirúrgica el 2012 a l'Hospital Mateu Orfila.
(Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8699/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
intervenció quirúrgica urgent el 2012 a l'Hospital Mateu
Orfila. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8700/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
intervenció quirúrgica ordinària el 2013 a l'Hospital Mateu
Orfila. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8701/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
intervenció quirúrgica urgent el 2013 a l'Hospital Mateu
Orfila. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8702/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
visita ordinària a especialista a l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa
d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8703/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
visita urgent a especialista a l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa
d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8704/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
visita ordinària a especialista (detallada) a l'Hospital Mateu
Orfila. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8705/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
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visita urgent a especialista (detallada) a l'Hospital Mateu
Orfila. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8706/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
visita ordinària a especialista (detallada) el 2012 a l'Hospital
Mateu Orfila. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8707/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
visita urgent a especialista (detallada) el 2012 a l'Hospital
Mateu Orfila. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8708/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
visita ordinària a especialista (detallada) el 2013 a l'Hospital
Mateu Orfila. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8709/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
visita urgent a especialista (detallada) el 2013 a l'Hospital
Mateu Orfila. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8710/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
visita ordinària a especialista (detallada) a l'Hospital Son
Espases. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8711/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
visita urgent a especialista (detallada) a l'Hospital Son
Espases. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8712/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
visita ordinària a especialista (detallada) el 2012 a l'Hospital
Son Espases. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8713/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
visita urgent a especialista (detallada) el 2012 a l'Hospital Son
Espases. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8714/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
visita ordinària a especialista (detallada) el 2013 a l'Hospital
Son Espases. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8715/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
visita urgent a especialista (detallada) el 2013 a l'Hospital Son
Espases. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8777/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut
d'Estudis Baleàrics (I). (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8778/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut
d'Estudis Baleàrics (II). (Mesa d'1 d'octubre de 2014).

RGE núm. 8779/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut
d'Estudis Baleàrics (III). (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8780/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Teatre del
Born de Ciutadella (I). (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8781/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Teatre del
Born de Ciutadella (II). (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8782/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Teatre del
Born de Ciutadella (III). (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8783/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament dels consells insulars el 2014 (I). (Mesa d'1
d'octubre de 2014).
RGE núm. 8784/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament dels consells insulars el 2014 (II). (Mesa d'1
d'octubre de 2014).
RGE núm. 8791/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
adjudicació d'habitatges. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8792/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
inspeccions a menjadors escolars. (Mesa d'1 d'octubre de
2014).
RGE núm. 8797/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a requisits
per a especialitats lingüístiques. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8798/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a requisits
per a especialitats lingüístiques (II). (Mesa d'1 d'octubre de
2014).
RGE núm. 8799/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a requisits
per a especialitats lingüístiques (III). (Mesa d'1 d'octubre de
2014).
RGE núm. 8800/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a requisits
per a especialitats lingüístiques (IV). (Mesa d'1 d'octubre de
2014).
RGE núm. 8801/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a requisits
per a especialitats lingüístiques (V). (Mesa d'1 d'octubre de
2014).

BOPIB núm. 167 - 3 d'octubre de 2014
RGE núm. 8802/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a requisits
per a especialitats lingüístiques (VII). (Mesa d'1 d'octubre de
2014).
RGE núm. 8803/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a preu de
menjador escolar. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8804/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa al servei de
menjador escolar. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8820/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a vigilància de
reserves marines. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Espera per a intervenció quirúrgica urgent a l'Hospital Mateu
Orfila
Quin és el temps d'espera en aquests moments per a una
intervenció quirúrgica urgent a l'Hospital Mateu Orfila?
Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

RGE núm. 8835/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 26 de
setembre. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Espera per a intervenció quirúrgica urgent (detall per seccions
i tipus d'operació) a l'Hospital Mateu Orfila
Quina és la llista d'espera en aquests moments per a una
intervenció quirúrgica urgent a l'Hospital Mateu Orfila (amb
detall per seccions i tipus d'operació)?

Espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital Mateu Orfila
Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quin és el temps d'espera en aquests moments per a una
intervenció quirúrgica ordinària a l'Hospital Mateu Orfila?
Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Espera per a intervenció quirúrgica (per seccions i tipus
d'operació) a l'Hospital Mateu Orfila
Quina és la llista d'espera en aquests moments per a una
intervenció quirúrgica ordinària a l'Hospital Mateu Orfila (amb
detall per seccions i tipus d'operació)?
Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Espera per a intervenció quirúrgica el 2012 a l'Hospital Mateu
Orfila
Quina va ser la mitjana de temps d'espera per a una
intervenció quirúrgica ordinària a l'Hospital Mateu Orfila l'any
2012?
Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

10932

BOPIB núm. 167 - 3 d'octubre de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

I)

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

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

Espera per a intervenció quirúrgica urgent el 2012 a l'Hospital
Mateu Orfila

Espera per a visita ordinària a especialista a l'Hospital Mateu
Orfila

Quina va ser la mitjana de temps d'espera per a una
intervenció quirúrgica urgent a l'Hospital Mateu Orfila l'any
2012?

Quin és el temps d'espera en aquests moments per a una
visita ordinària a especialista a l'Hospital Mateu Orfila, amb
detall de cada especialitat?

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

J)

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

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

Espera per a intervenció quirúrgica el 2013 a l'Hospital Mateu
Orfila

Espera per a visita urgent a especialista a l'Hospital Mateu
Orfila

Quina va ser la mitjana de temps d'espera per a una
intervenció quirúrgica ordinària a l'Hospital Mateu Orfila l'any
2013?

Quin és el temps d'espera en aquests moments per a una
visita urgent a especialista a l'Hospital Mateu Orfila, amb detall
de cada especialitat?

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

K)

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

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

Espera per a intervenció quirúrgica urgent el 2013 a l'Hospital
Mateu Orfila

Espera per a visita ordinària a especialista (detallada) a
l'Hospital Mateu Orfila

Quina va ser la mitjana de temps d'espera per a una
intervenció quirúrgica urgent a l'Hospital Mateu Orfila l'any
2013?

Quina és la llista d'espera en aquests moments per a una
visita ordinària a especialista a l'Hospital Mateu Orfila, amb
detall de cada especialitat?

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

O)

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

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

Espera per a visita urgent a especialista (detallada) a l'Hospital
Mateu Orfila

Espera per a visita ordinària a especialista (detallada) el 2013 a
l'Hospital Mateu Orfila

Quina és la llista d'espera en aquests moments per a una
visita urgent a especialista a l'Hospital Mateu Orfila, amb detall
de cada especialitat?

Quina va ser la mitjana de temps d'espera per a una visita
ordinària a especialista a l'Hospital Mateu Orfila, l'any 2013,
amb detall de cada especialitat?

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

P)

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

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

Espera per a visita ordinària a especialista (detallada) el 2012 a
l'Hospital Mateu Orfila

Espera per a visita urgent a especialista (detallada) el 2013 a
l'Hospital Mateu Orfila

Quina va ser la mitjana de temps d'espera per a una visita
ordinària a especialista a l'Hospital Mateu Orfila, l'any 2012,
amb detall de cada especialitat?

Quina va ser la mitjana de temps d'espera per a una visita
urgent a especialista a l'Hospital Mateu Orfila, l'any 2013, amb
detall de cada especialitat?

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

Q)

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

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

Espera per a visita urgent a especialista (detallada) el 2012 a
l'Hospital Mateu Orfila

Espera per a visita ordinària a especialista (detallada) a
l'Hospital Son Espases

Quina va ser la mitjana de temps d'espera per a una visita
urgent a especialista a l'Hospital Mateu Orfila, l'any 2012, amb
detall de cada especialitat?

Quina és la llista d'espera en aquests moments per a una
visita ordinària a especialista a l'Hospital Son Espases, amb
detall de cada especialitat?

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

U)

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

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

Espera per a visita urgent a especialista (detallada) a l'Hospital
Son Espases

Espera per a visita ordinària a especialista (detallada) el 2013 a
l'Hospital Son Espases

Quina és la llista d'espera en aquests moments per a una
visita ordinària a urgent a l'Hospital Son Espases, amb detall de
cada especialitat?

Quina va ser la mitjana de temps d'espera per a una visita
ordinària a especialista a l'Hospital Son Espases, l'any 2013,
amb detall de cada especialitat?

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

V)

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

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

Espera per a visita ordinària a especialista (detallada) el 2012 a
l'Hospital Son Espases

Espera per a visita urgent a especialista (detallada) el 2013 a
l'Hospital Son Espases

Quina va ser la mitjana de temps d'espera per a una visita
ordinària a especialista a l'Hospital Son Espases, l'any 2012,
amb detall de cada especialitat?

Quina va ser la mitjana de temps d'espera per a una visita
urgent a especialista a l'Hospital Son Espases, l'any 2013, amb
detall de cada especialitat?

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

X)

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

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

Espera per a visita urgent a especialista (detallada) el 2012 a
l'Hospital Son Espases

Institut d'Estudis Baleàrics (I)

Quina va ser la mitjana de temps d'espera per a una visita
urgent a especialista a l'Hospital Son Espases, l'any 2012, amb
detall de cada especialitat?
Palma, a 22 de setembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quin és el detall, la data, l'entitat i la quantitat econòmica
dels convenis signats el 2013 per l'Institut d'Estudis Baleàrics?

Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Institut d'Estudis Baleàrics (II)

Teatre del Born de Ciutadella (II)

Quin és el detall, la data, l'entitat i la quantitat econòmica
dels convenis signats per l'Institut d'Estudis Baleàrics el 2014?

Quina és la quantia total que el Govern ha acordat aportar
per a l'equipament del Teatre del Born de Ciutadella?

Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Institut d'Estudis Baleàrics (III)

Teatre del Born de Ciutadella (III)

Quin és el detall, la data, l'entitat i la quantitat econòmica
dels convenis signats per l'Institut d'Estudis Baleàrics el 2012?

Quina és l'aportació que el Govern de les Illes realitzarà el
2014 per a l'equipament del Teatre del Born de Ciutadella?

Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Teatre del Born de Ciutadella (I)

Finançament dels consells insulars el 2014 (I)

En quina data s'ha acordat l'aportació econòmica del Govern
per a l'equipament del Teatre del Born de Ciutadella?

Quina és la quantia que el 2014 rebrà cadascun dels consells
insulars per a l'aplicació del nou model de finançament dels
consells, aprovat per la Llei de finançament definitiu dels
consells insulars?

Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Finançament dels consells insulars el 2014 (II)

Requisits d'especialitats lingüístiques

Quin increment suposa per al finançament de cadascun dels
consells insulars el 2014 l'aplicació de la nova Llei de
finançament definitiu dels consells insulars?

En referència als canvis als requisits necessaris per poder
impartir classes a les especialitats lingüístiques, quins són els
motius que justifiquen el fet de realitzar aquests canvis?
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AI)

Adjudicació d'habitatges

Requisits d'especialitats lingüístiques (II)

Quants d'habitatges s'han adjudicat a les famílies sense que
s'hagi fet una valoració social i/o informe social des de
l'IBAVI? Se solAlicita detall dels anys 2011, 2012, 2013 i fins el
juliol de 2014.

Per què la mesura dels canvis als requisits necessaris per
poder impartir classes a les especialitats lingüístiques no s'aplica
a les concertades i a les privades?

Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Requisits d'especialitats lingüístiques (III)

Inspeccions a menjadors escolars
Quants de menjadors escolars s'han inspeccionat? Se
solAlicita detall dels anys 2011, 2012, 2013 i fins el juliol de
2014, amb especificació del centre escolar.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Per què la mesura dels canvis als requisits necessaris per
poder impartir classes a les especialitats lingüístiques s'ha
establerta amb 27 mesos d'antiguitat?
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Requisits d'especialitats lingüístiques (IV)

Preu de menjador escolar

Quins són els criteris que justifiquen el fet que un professor
d'una especialitat lingüística ha de ser filòleg o traductor i per
donar assignatures no lingüístiques en anglès no sigui necessari
ni un B2 de l'EOI?

Considera la consellera d'Educació, Cultura i Universitats
que el preu de 8,67 euros diaris és un preu raonable per a un
menjador escolar?

Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
El servei de menjador escolar

Requisits d'especialitats lingüístiques (V)
L'entitat APABAL ha assessorat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats en relació amb els canvis als requisits
necessaris per poder impartir classes a les especialitats
lingüístiques?
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Requisits d'especialitats lingüístiques (VII)
Hi ha suficients professors a la llista per poder impartir
classes a les especialitats lingüístiques per fer front a les baixes
que succeeixen al llarg del curs? Si la resposta és negativa, fa
comptes prendre l'excepció com a norma i emprar els
professionals exclosos?
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Considera la consellera d'Educació, Cultura i Universitats
que és un servei necessari en els centres escolars?
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Vigilància de reserves marines
Amb quins mitjans humans i tècnics de vigilància compten
actualment les reserves marines de les Illes Balears?
Diferenciau-los entre propis i dependents del Ministeri
d'Agricultura i Medi Ambient.
Palma, a 25 de setembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 26
de setembre
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 26 de setembre de 2014?
Palma, a 29 de setembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 8851/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
interconnexió elèctrica entre Eivissa i Formentera. (Mesa d'1
d'octubre de 2014).
RGE núm. 8852/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
commemoració del Dia mundial del turisme. (Mesa d'1
d'octubre de 2014).
RGE núm. 8853/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en relació amb les confraries de pescadors de les
Illes Balears. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8854/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a jornades sobre "Menors i dispositius mòbils". (Mesa d'1
d'octubre de 2014).

RGE núm. 8859/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
pressuposts generals de l'Estat per a 2015. (Mesa d'1 d'octubre
de 2014).
RGE núm. 8860/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades sobre ocupació. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8861/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a atenció a les persones amb dependència. (Mesa d'1 d'octubre
de 2014).
RGE núm. 8862/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
estatutàries. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8863/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
de pressuposts generals de l'Estat per a 2015. (Mesa d'1
d'octubre de 2014).
RGE núm. 8864/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instrument
per aplicar el trilingüisme. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8865/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desenvolupament del trilingüisme. (Mesa d'1 d'octubre de
2014).
RGE núm. 8866/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política trilingüe. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8867/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a efectes de la
sentència al TIL. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8868/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pressuposts
generals de l'Estat 2015. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 8855/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
entre l'Ibsalut i l'Associació espanyola contra el càncer per a
ajuda psicològica. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 8856/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obertura
del portal "Finances del sector públic". (Mesa d'1 d'octubre de
2014).
RGE núm. 8857/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni de dependència entre el Govern i el Consell Insular de
Menorca. (Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8858/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Diada de Protecció Civil de Mallorca. (Mesa d'1 d'octubre de
2014).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Interconnexió elèctrica entre Eivissa i Formentera
En quina situació es troba la tramitació de la interconnexió
elèctrica entre Eivissa i Formentera?
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Palma, a 30 de setembre de 2014.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.
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Palma, a 30 de setembre de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

E)

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

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

Commemoració del Dia mundial del turisme

Conveni entre l'Ibsalut i l'Associació espanyola contra el càncer
per a ajuda psicològica

Quines actuacions ha portat a terme la Conselleria de
Turisme i Esports per tal de commemorar el Dia mundial del
turisme?

En què consisteix el conveni que recentment ha signat
l'Ibsalut amb l'Associació espanyola contra el càncer per a
l'ajuda psicològica?

Palma, a 30 de setembre de 2014.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Palma, a 30 de setembre de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Actuacions en relació amb les confraries de pescadors de les
Illes Balears
Quines actuacions ha posat en marxa Ports de les Illes
Balears en relació amb les confraries de pescadors de les nostres
illes?

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Obertura del portal "Finances del sector públic"
Com valora el conseller d'Hisenda i Pressuposts la
transparència i la informació que suposa la nova obertura del
portal "Finances del sector públic" a l'abast de tots els
ciutadans?

Palma, a 30 de setembre de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Palma, a 30 de setembre de 2014.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

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

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

Jornades sobre "Menors i dispositius mòbils"
Quins objectius persegueix la jornada que es realitzarà
durant dos dies el mes d'octubre sota el títol "Menors i
dispositius mòbils: cap a un nou paradigma educatiu", que ha
estat organitzada per la Conselleria d'Economia i Competitivitat
a través de la Fundació BIT?

Conveni de dependència entre el Govern i el Consell Insular de
Menorca
Quin és el contingut del conveni de dependència signat entre
el Govern i el Consell Insular de Menorca per a 2014?
Palma, a 30 de setembre de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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

Diada de Protecció Civil de Mallorca
Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de la Diada de Protecció Civil de Mallorca que es va
desenvolupar el passat diumenge?

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, com valora
vostè l'atenció que han rebut enguany les persones amb
dependència de les Illes Balears?
Palma, a 30 de setembre de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 30 de setembre de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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

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

Projecte de Pressuposts generals de l'Estat per a 2015
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears, en relació
amb les nostres illes, del projecte de pressuposts generals de
l'Estat previst per a 2015?

Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, segons l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, les inversions estatutàries
finalitzen l'any 2014, està d'acord a solAlicitar-ne la pròrroga?
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 30 de setembre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Projecte de pressuposts generals de l'Estat per a 2015

Dades sobre ocupació
Com valora el Govern de les Illes Balears les dades sobre
ocupació que s'han conegut recentment?
Palma, a 30 de setembre de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, considera justs per a
les Illes Balears el projecte de pressuposts generals de l'Estat
previst per a 2015?
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Efectes de la sentència al TIL

N)

Com ha afectat la sentència de nulAlitat del decret TIL i la
suspensió cautelar de l'ordre de desenvolupament en els
projectes lingüístics i en la programació anual dels centres
escolars de les Illes Balears?

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

Palma, a 1 d'octubre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Instrument per aplicar el trilingüisme
Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, amb quin
instrument aplicaran el trilingüisme en els centres docents de les
Illes Balears?

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

Palma, a 1 d'octubre de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pressuposts generals de l'Estat 2015

O)

Com valora el Sr. President els pressuposts generals de
l'Estat per a 2015, una vegada fets públics?

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

Palma, a 1 d'octubre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Desenvolupament del trilingüisme
Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, si pensa
desenvolupar el trilingüisme, ho farà amb la normativa del TIL?
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Política trilingüe
Sr. President, com pensa aplicar una política trilingüe
després de l'anulAlació del TIL?
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 8807/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
en regadius (I), a contestar davant la Comissió
d'Economia(Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8808/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
en regadius (II), a contestar davant la Comissió
d'Economia(Mesa d'1 d'octubre de 2014).
RGE núm. 8818/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pernoctacions
d'agost de 2014, a contestar davant la Comissió de
Turisme(Mesa d'1 d'octubre de 2014).
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 8809/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a anulAlació del Decret 15/2013 (tramitació per
urgència). (Mesa d'1 d'octubre de 2014).

Inversions en regadius (I)
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Quines inversions en regadius ha realitzat a les Illes Balears
el Govern d'Espanya en aquesta legislatura?
Palma, a 24 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Inversions en regadius (II)
Com s'han beneficiat els agricultors de les Illes Balears de
les inversions en regadius realitzades pel Govern d'Espanya en
aquesta legislatura?
Palma, a 24 de setembre de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: Davant els darrers
fets succeïts relacionats amb la política educativa del Govern de
les Illes Balears, sentències del TSJIB que anulAlen el decret del
TIL, el començament anormal del curs 2014-2015 i el conflicte
educatiu existent amb una manca de diàleg, negociació i
consens amb la comunitat educativa.
AnulAlació del Decret 15/2013
Exposició de motius
Dia 23 de setembre de 2014 s’ha fet públic que el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears va dictar dia 22 d’aquest
mateix mes, tres sentències a instància dels sindicats UGT,
CCOO i STEI, que anulAlaven el Decret 15/2013, de 19 d’abril,
de tractament integrat de llengües.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Pernoctacions d'agost de 2014
Com valora el conseller el fet que el mes d'agost de 2014
les Illes haguem concentrat el 35,7% de les pernoctacions de
turistes estrangers del conjunt d'Espanya?

Palma, a 25 de setembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Aquestes sentències vénen a donar la raó a tots els
colAlectius que formen part de la comunitat educativa,
especialment els docents i els pares i les mares que s’han
manifestat reiteradament en contra de l’esmentada normativa,
que ha provocat unes mobilitzacions de la població que no tenen
precedents a les Illes Balears, i una vaga de docents que gairebé
un mes.
També coincideixen plenament amb els arguments i
plantejaments que el Grup Parlamentari Socialista ha fet
evidents en diferents ocasions en aquest Parlament, tant en
sessions plenàries com en comissions.
És la segona vegada que el Tribunal Superior de Justícia es
defineix davant una norma que ve a capgirar el sistema educatiu
de les Illes Balears sense tenir en compte els raonaments dels
experts ni el necessari consens d’aquells que, en definitiva,
l’hauran d’aplicar a les aules. La primera vegada va ser la
interlocutòria de dia 6 de setembre de 2013 que suspenia
cautelarment l’aplicació del calendari i les instruccions del
secretari autonòmic, que va ser burlada pel Govern de les Illes
Balears amb el Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre; aquesta
segona, el que fa és dir que el decret no és conforme a dret i el
declara nul.
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La consellera d’Educació, Cultura i Universitats ha anunciat
que el Govern de les Illes Balears recorrerà en cassació les
sentències, i això pot significar allargar més un procés que
resulta contraproduent per al sistema educatiu atès que
l’instalAla en la provisionalitat fins que el Tribunal Suprem es
pugui definir.
És per totes aquestes raons que el Grup Socialista en el
Parlament de les Illes Balears presenta la següent
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 8828/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garantir el compliment i el desenvolupament de la
Llei 2/2010, amb tramitació davant la Comissió de Salut.
(Mesa d'1 d'octubre de 2014).

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per les sentències dictades pel Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears que declaren que el Decret 15/2013,
de 19 d’abril, de tractament integrat de llengües no és conforme
a dret i en conseqüència el declaren nul.

Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acatar les sentències del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears de dia 22 de setembre de 2014 en
relació amb el Decret 15/2013, de 19 d’abril.

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

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no recórrer en cassació al Tribunal Suprem les
sentències esmentades en els punts 1 i 2.

Garantir el compliment i el desenvolupament de la Llei 2/2010

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar un veritable diàleg social amb la
comunitat educativa, i polític amb la resta de partits de l’arc
parlamentari, que redreci el camí d’estabilitat i normalitat del
sistema educatiu de les Illes Balears que no hauria d’haver estat
pertorbat pel bé de l’alumnat i de l’èxit escolar.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que aquest diàleg fructifiqui en un pacte social i
polític per l’educació de les Illes Balears que totes les parts
implicades desitgen.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cessar immediatament la consellera d’Educació,
Cultura i Universitats i el seu equip com a principals causants
de l’aprovació del Decret 15/2014, de 19 d’abril, del tractament
integrat de llengües i de la gestió de la crisi educativa que
l’esmentat decret ha provocat.
Palma, a 24 de setembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, recull
la garantia dels drets fonamentals en l’àmbit de la salut sexual
i reproductiva, regula les condicions de les interrupcions
voluntàries de l’embaràs i estableix les corresponents
obligacions dels poders públics.
La Llei 2/2010, al seu text, declara el dret de totes les
persones a adoptar lliurement decisions que afecten la seva vida
sexual i reproductiva, sense més límits que els derivats del
respecte als drets de les altres persones i a l’ordre públic garantit
per la Constitució i les lleis, i així es reconeix el dret a la
maternitat lliurement decidida, el que implica no només
reconèixer a les dones la capacitat de decisió sobre el seu
embaràs, sinó també que aquesta decisió, conscient i
responsable, sigui respectada.
La llei, que va substituir una regulació que fa 25 anys havia
suposat un avanç en la protecció de les dones, fou elaborada,
debatuda i aprovada des del consens amb la gran majoria dels
grups polítics amb representació parlamentària, després del
treball en seu parlamentària d’una subcomissió dins la Comissió
d’Igualtat en la qual varen participar uns trenta experts i es
varen tenir en compte les recomanacions d’experts juristes i
professionals de la bioètica i de la sanitat. A més, es va reforçar
la seguretat jurídica en la regulació de la interrupció voluntària
de l’embaràs i es va incorporar la jurisprudència del Tribunal
Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans així
com diferents declaracions, en forma de conclusions i
recomanacions, del Consell d’Estat i d'organismes
internacionals de Nacions Unides, de l’Organització Mundial de
la Salut, del Consell d’Europa i de la Unió Europea.
El Govern d’Espanya va anunciar una revisió d’aquesta
legislació que representaria un extraordinari retrocés normatiu,
social i ideològic i tornaria a situar les dones espanyoles en la
clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir responsable,
conscient i lliurement sobre la seva sexualitat i maternitat, i
afectant la seva seguretat jurídica i la dels professionals sanitaris
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del Sistema Nacional de Salut, així com la garantia en l’accés
a les corresponents prestacions sanitàries.
En aquest sentit, el 20 de desembre de 2013 es va presentar
al Consell de Ministres un avantprojecte de llei orgànica per
modificar la Llei 2/2010. A l’avantprojecte aprovat pel Govern
d’Espanya se suprimeix el dret de les dones a interrompre el seu
embaràs dins les primeres catorze setmanes i es considera
delicte despenalitzat només en els supòsits de violació i “greu
perill per a la vida o la salut” de la dona, privant a aquesta del
dret a decidir sobre la seva maternitat. Se suprimeix també, per
tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals
incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció de
l’embaràs des dels anys vuitanta del segle passat.
Aquesta norma suposava un greu retrocés de més de trenta
anys de la legislació espanyola en aquest àmbit, i
l’incompliment de compromisos internacionals en matèria de
drets sexuals i reproductius i de llibertat de les dones a decidir
sobre la seva maternitat, situava a Espanya com una excepció en
tota Europa.
Aquesta proposta de normativa va provocar un enorme
rebuig social de la ciutadania espanyola i europea, de les
organitzacions socials, professionals i de les dones i de tots els
grups polítics amb representació parlamentària, a excepció del
PP.
Fa pocs dies el Govern d’Espanya ha declarat que
renunciava al seu avantprojecte de llei perquè no tenia consens.
Això implica la plena vigència de la Llei 2/2010. El PP va
presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional contra
aquesta llei que no està resolt encara.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núm. 11494/13, 11665/13, 11836/13
i 12006/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relatives a factures de Star Clinic Care Group, SL amb
Gesma els 2010, 2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, amb CIF B57673410, a Gesma durant 2010, 2011,
2012 i 2013.
No existeixen factures lliurades per l'empresa Star Clinic
Care Group, SL a Gesma.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
B)
A les Preguntes RGE núm. 11549/13, 11550/13, 11720/13,
11721/13, 11891/13, 11892/13, 12061/13 i 12062/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a factures de Star Clinic Care Group, SL, amb H.
General i amb H. Joan March de 2010, 2011, 2012 i 2013.
(BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clinic Care
Group, amb CIF B57673410, a Hospital General i a Hospital
Joan March durant els 2010, 2011, 2012 i 2013.
No existeixen factures lliurades per l'empresa Star Clinic
Care Group, SL a l'Hospital General ni a l'Hospital Joan March.

Proposició no de llei
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Grup
Parlamentari Popular a les Corts Generals a retirar el recurs
davant el Tribunal Constitucional contra la Llei 2/2010, de salut
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs,
i a presentar el desistiment.

C)

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el compliment de la Llei 2/2010, de salut
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs,
en el sistema sanitari públic.

A les Preguntes RGE núm. 14888/13 i 14889/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rordríguez, relatives a consums energètics de Son Espases i
consums energètics de Son Espases 2. (BOPIB núm. 127, de 5
de desembre de 2013).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el desenvolupament, els recursos
materials i els humans, per donar compliment de la Llei 2/2010
en els aspectes recollits com a polítiques públiques per a la salut
sexual i reproductiva, les mesures en l’àmbit sanitari i les
mesures en l’àmbit educatiu.
Palma, a 25 de setembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Ordre de Publicació

Quins han estat els consums energètics, detallats per
trimestre, des de l'obertura de l'HU Son Espases d'electricitat?
Quines han estat les compensacions per trimestre per la
utilització d'energies alternatives solar tèrmica i solar
fotovoltaica des de l'obertura de l'H.U. Son Espases?
Taula amb els consums d'electricitat per trimestre des de gener
2011, data en què la majoria de l'activitat assistencial ha s'havia
traslladat a l'Hospital Universitari de Son Espases:

BOPIB núm. 167 - 3 d'octubre de 2014
Consum elèctric HUSE en KWh

1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre
Total

2011

2012

2013

6.744.394
7.816.414
10.322.198
7.328.671
32.211.677

6.858.669
8.237.007
10.561.757
8.346.843
34.004.276

7.548.861
8.130.782
10.412.319

Com a qüestió prèvia s'ha d'indicar que les despeses
derivades de l'energia elèctrica d'acord amb el document
d'adjudicació signat corresponia assumir-los la concessionària.
En data 6 d'agost de 2010 es signà, pel director general de
l'Ibsalut Josep Maria Pomar i Carlos Feced en representació de
la concessionària, el modificat 3 en el qual es modificà el punt
referent a la gestió energètica i a partir d'aquest moment
correspon al Servei de Salut assumir el cost de l'energia
elèctrica.
L'Hospital de Son Espases disposa d'una instalAlació de
producció d'energia solar tèrmica composta per 365 colAlectors
de buit instalAlats en la coberta de l'edifici de subministraments,
sent la superfície de captació d'1.029,30 m2.
La instalAlació solar tèrmica està dissenyada per produir una
energia de 785 MWh i any en forma d'aigua sobre escalfada,
sent el criteri de disseny l'establert pel Codi Tècnic de
l'Edificació, que estableix la necessitat d'instalAlació de pannells
solars tèrmics amb una capacitat de producció de com a mínim
el 70% de la demanda anual d'Aigua Calenta Sanitària (ACS).
La instalAlació està en funcionament segons el disseny dels
projectistes de l'Hospital. D'aquesta manera, de la tornada de
l'anell de climatització s'emmagatzema un volum de 60m3
repartit en 6 dipòsits de 10 m3, i s'intercanvia calor amb el
circuït primari de plaques solars, en el cas que pugui augmentarse la temperatura de l'aigua acumulada en els dipòsits per sobre
de la de la tornada de l'anell de climatització.
No podem aportar dades de l'energia realment lliurada per
la instalAlació solar tèrmica, a causa que no hi ha instalAlats
comptadors d'energia en la connexió de la instalAlació amb la
tornada de l'anell de climatització.
Quant a la instalAlació solar fotovoltaica, també per
exigències de compliment del Codi Tècnic de l'Edificació,
l'Hospital compta amb una instalAlació de 640 pannells solars
fotovoltaics de potència unitària de 286Wp, sent per tant la
potència total fotovoltaica instalAlada de 180KWp.
El projecte estava dissenyat per abocar la totalitat d'energia
produïda pels pannells a la xarxa de distribució, i la seva
facturació en Règim Especial. No obstant això, no es va
connectar a la xarxa al no ser possible el lliurament per
l'escomesa privada que prové de la Subestació del Parcbit.
Com és conegut, el passat 24 de setembre de 2012 es va
publicar la Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, per la qual s'ordena la publicació de
la circular del director general d'Indústria i Energia de 24 de
setembre de 2012 per la qual s'aclareix el procediment i la
documentació que cal presentar per tramitar les autoritzacions
i/o inscripcions necessàries per a la posada en servei i connexió
de les instalAlacions de producció d'energia elèctrica en règim
especial, en l'àmbit de l'aplicació del Reial decret 1699/2011, de
18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa
d'instalAlacions de producció d'energia elèctrica de petita
potència, i s'estableixen uns criteris interpretatius de les normes
aplicables que permetin l'actuació homogènia dels òrgans
administratius competents.
En la citada circular s'incloïa un apartat específic que
establia com utilitzar la instalAlació per a autoconsum. Arran de
la publicació es van efectuar visites conjuntes amb tècnics de la
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Direcció General d'Indústria i es va solAlicitar pressupost a la
concessionària de la connexió al Quadre General de Baixa
Tensió (CGBT) de l'edifici de subministraments i la instalAlació
d'un equip de mesura bidireccional, per al registre de l'energia
cedida i consumida.
Finalment, després de la revisió i acceptació del pressupost
de connexió, els treballs de connexió de la instalAlació solar
fotovoltaica al CGBT van finalitzar el passat 23 d'agost de
2013.
És per això que a data d'avui, no es disposen de les dades
exactes de compensació per trimestre deguts a aquesta nova
configuració.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
D)
A les Preguntes RGE núm. 15048/13 i 15049/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relativa a queixes de l'Àrea de Salut de Menorca (I-II). (BOPIB
núm. 128, de 13 de desembre de 2013).
Quin és el nombre de queixes de l'Àrea de Salut de
Menorca dels anys 2011 i 2012?
345 i 423, respectivament.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
E)
A les Preguntes RGE núm. 15142/13, 15144/13 a 15148/13,
15150/13, 15152/13, 15154/13, 15157/14, 15159/14 a
15163/14, 15165/14, 15167/14, 15169/14, 15172/13, 15174/13
a 15178/13, 15180/13, 15182/13 i 15184/13, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç'Thomàs i Mulet, relatives a Servei
d'oncologia radioteràpica (III, V a IX, XI a XIII, XV, XXXIII,
XXXV a XXXIX, XLI, XLIII i XLV). (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).
Quin és el cost dels desplaçaments de malalts de l'illa de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera per consulta mèdica del
Servei d'oncologia radioteràpica a l'Hospital Universitari de
Son Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010
a 30 de novembre de 2013?, i quin el dels desplaçaments
d'acompanyants de malalts?
Quin és el nombre de desplaçaments de malalts de l'illa de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera per a tractament
ambulatori del Servei d'oncologia radioteràpica a l'Hospital
Universitari de Son Espases, desglossat per anys des de dia 1
de gener de 2010 a 30 de novembre de 2013?, i quin el dels
desplaçaments d'acompanyants de malalts?
Quin és el cost dels desplaçaments de malalts de l'illa de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera per a hospitalització del
Servei d'oncologia radioteràpica a l'Hospital Universitari de
Son Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010
a 30 de novembre de 2013?, i quin el dels desplaçaments
d'acompanyants de malalts?
Quin és el cost dels desplaçaments de malalts de l'illa de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera que són atesos als Serveis
d'oncologia radioteràpica a l'Hospital Universitari de Son
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Espases, desglossat per anys des de dia 1 de gener de 2010 a
30 de novembre de 2013?

Ordre de Publicació
H)

Us comunic que l'aplicació informàtica SAP no permet
realitzar aquest tipus de càlcul.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

A les Preguntes RGE núm. 546/14 i 547/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
campanya de vacunació antigripal (III i IV). (BOPIB núm. 135,
de 31 de gener de 2014).
Quin és el cost econòmic de la campanya de la vacunació
antigripal des de 2007 fins a la campanya de 2013, desglossat
per any i grup de risc?

Ordre de Publicació
F)
A les Preguntes RGE núm. 15199/13 a 15203/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç'Thomàs i Mulet,
relatives a intervencions quirúrgiques de cirurgia menor
ambulatòria (I a IV). (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de
2013).
Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
menor ambulatòria realitzades als centres de salut del Servei de
Salut de les Illes Balears, desglossades per centre de salut,
durant 2010, el 2011, el 2012 i el 2013, fins a 30 de novembre?

2010
2011
2012
2013**

Mallorca

Menorca

Eivissa/Formentera

1.131
813
1.350
1.954

716
554
44*
46*

86
99
69
58

* A Menorca es quantifica la CmA realitzada per cirurgians a
les dades de l'Hospital Mateu Orfila i per tant no figuren a les
dades dels centres de salut.
** Les dates referides al 2013 poden tenir modificacions ja que
en la data d'extracció de xifres encara no estava tanca l'exercici.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació

Resposta del Programa de Vacunacions de Salut Pública:
a. La despesa no està desglossada per grups de risc, sinó que es
compra vacuna per a població no institucionalitzada (LOT 1) i
un lot més petit de vacuna adjuvada o virosòmica per a població
institucionalitzada (LOT 2).
b. Fins a l'any 2007 la gestió econòmica la feia el Servei de
Salut, que ha proporcionat les dades dels anys 2007-2011.
La informació de la despesa dels anys 2007-2013 està resumida
a la taula:
Any 2007
Font: Servei de Salut.
Tipus de vacuna: VAG no adjuvada
Població a què va destinada: no institucionalitzada
Import d'adjudicació: 917.290,00
Despesa Final: No consta.
Any 2007
Font: Servei de Salut.
Tipus de vacuna: VAG adjuvada
Població a què va destinada: institucionalitzada
Import d'adjudicació: 31.275,00
Despesa Final: No consta.
Total any 2007: 948.565,00

G)
A les Preguntes RGE núm. 15393/13 i 15394/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a cigarretes electròniques (I i II) (BOPIB núm. 129,
de 20 de desembre de 2014).
Quina és la regulació de la fabricació, venda i consum de
les cigarretes electròniques a les Illes Balears? Quines són les
directrius i accions de la Direcció General de Salut Pública i
la Conselleria de Salut en relació amb les cigarretes
electròniques?
A data de la pregunta, no existeix cap normativa de l'Estat
ni de la CAIB que reguli directament la fabricació, venda i
consum de les cigarretes electròniques.
Per part de la Direcció General de Salut Pública, atès que no
hi ha regulació específica, es va dur a terme una campanya de
control de la publicitat i de l'etiquetat i a la recollida de mostres
pel seu posterior anàlisi al Centro de Investigación y de Control
de la Calidad del Instituto Nacional de Consumo, tant de les
cigarretes com dels líquids.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Any 2008
Font: Servei de Salut.
Tipus de vacuna: VAG no adjuvada
Població a què va destinada: no institucionalitzada
Import d'adjudicació: no consta
Despesa Final: No consta.
Any 2008
Font: Servei de Salut.
Tipus de vacuna: VAG adjuvada
Població a què va destinada: institucionalitzada
Import d'adjudicació: no consta
Despesa Final: No consta.
Total any 2008:1.076.260,00
Any 2009
Font: Servei de Salut.
Tipus de vacuna: VAG no adjuvada
Població a què va destinada: no institucionalitzada
Import d'adjudicació: no consta
Despesa Final: No consta.
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Any 2009
Font: Servei de Salut.
Tipus de vacuna: VAG adjuvada
Població a què va destinada: institucionalitzada
Import d'adjudicació: no consta
Despesa Final: No consta.

Any 2013
Font: GG de Salut Pública.
Tipus de vacuna: VAG adjuvada
Població a què va destinada: institucionalitzada
Import d'adjudicació: 21.066,24
Despesa Final: Pendent liquidació

Total any 2009:1.076.260,00

Total any 2013:
Total import d'adjudicació: 496.320,04
Despesa Final: Pendent liquidació

Any 2010
Font: Servei de Salut.
Tipus de vacuna: VAG no adjuvada
Població a què va destinada: no institucionalitzada
Import d'adjudicació: no consta
Despesa Final: No consta.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Any 2010
Font: Servei de Salut.
Tipus de vacuna: VAG adjuvada
Població a què va destinada: institucionalitzada
Import d'adjudicació: no consta
Despesa Final: No consta.
Total any 2010:1.081.267,20
Any 2011
Font: Servei de Salut.
Tipus de vacuna: VAG no adjuvada
Població a què va destinada: no institucionalitzada
Import d'adjudicació: no consta
Despesa Final: No consta.
Any 2011
Font: Servei de Salut.
Tipus de vacuna: VAG adjuvada
Població a què va destinada: institucionalitzada
Import d'adjudicació: no consta
Despesa Final: No consta.
Total any 2011:1.081.267,20
Any 2012
Font: DG de Salut Pública
Tipus de vacuna: VAG no adjuvada
Població a què va destinada: no institucionalitzada
Import d'adjudicació: 493.750,40
Despesa Final: 429.780,30
Any 2012
Font: DG de Salut Pública
Tipus de vacuna: VAG adjuvada
Població a què va destinada: institucionalitzada
Import d'adjudicació: 23.612,16
Despesa Final: 18.169,20
Total any 2012:
Import d'adjudicació: 517.362,56
Total despesa final: 447.949,50
Any 2013
Font: DG de Salut Pública.
Tipus de vacuna: VAG no adjuvada
Població a què va destinada: no institucionalitzada
Import d'adjudicació:475.254,00
Despesa Final: Pendent liquidació

I)
A les Preguntes de la RGE núm. 1154/14 a 1157/15,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a PADI (I-IV). (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de
2014).
L'any 2012 quants nins/nines podien acollir-se al PADI, per
any d'edat?
1999: 10180
2000: 10474
2001: 10542
2002: 10850;
2003: 11015
2004: 11169
2005: 11060
2006: 11631;
1999-2006: 86921.
L'any 2012 quants nins/nines es varen acollir al PADI, per
any d'edat?
1999: 2615
2000: 3181
2001: 3340
2002: 3733;
2003: 3868
2004: 4245
2005: 3951
2006: 2985;
1999-2006: 27918.
L'any 2012 quina cobertura va tenir el PADI, per any
d'edat?
1999: 25,60%
2000: 30,37%
2001: 31,68%
2002: 34,41%;
2003: 35,12%
2004: 38,01%
2005: 35,72%
2006: 25,66%;
1999-2006: 32,12%.
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L'any 2013 quants nins/nines podien acollir-se al PADI, per
any d'edat?

Comunitat Balears, les dones que han estat rebutjades en la
primera visita per a un procediment de fecundació in vitro han
estat molt puntuals i no es du cap registre.

El PADI va començar l'any 2005 dirigit als nins que feien 6
anys aquell any. Posteriorment s'ha anat introduint una nova
cohort d'edat anual. El 2013 el PADI tenia com a població diària
aquella població de 6 a 14 anys. Per anys de naixement és la
població nascuda entre 1999 i 2007.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
1999: 10029
2000: 10364
2001: 10403
2002: 10645
2003: 10852
2004: 11013
2005: 10914
2006: 11517;
2007: 11396
Total: 97133.

K)
A les Preguntes de la RGE núm. 1331/14 a 1334/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a procediments d'inseminació artificial (I a IV).
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
J)
A les Preguntes de la RGE núm. 1327/14 a la 1330/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a procediments de fecundacions in vitro (I a IV).
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).
Quants procediments de fecundacions in vitro s'han
realitzat als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears
durant 2013, desglossat per hospital? Quantes dones han estat
sotmeses a un procediment de fecundació in vitro als hospitals
del Servei de Salut de les Illes Balears durant 2013, desglossat
per hospital? Quin ha estat el cost econòmic dels procediments
de fecundacions in vitro que s'han realitzat als hospitals del
Servei de Salut de les Illes Balears durant 2013, desglossat per
hospital? Quantes dones han estat rebutjades per a un
procediment de fecundació in vitro als hospitals del Servei de
Salut de les Illes Balears durant 2013, desglossat per hospital
i motiu?
Procediments any 2013
HU Son Espases: 356

H. Son Llàtzer: 267

Dones any 2013
HU Son Espases: 131

H. Son Llàtzer: 199

Cost econòmic any 2013
HU Son Espases
H. Son Llàtzer
632.587,08i
1.012.648,39i
* Hospital Universitari Son Espases, no es pot separar el cost
dels procediments de fecundació del cost dels procediments
d'inseminació, és conjunt.
Dones que han estat rebutjades el 2013:
Hospital Universitari de Son Espases: Han estat rebutjades 14
parelles en total (sense diferenciar si eren per a un procediment
de fecundació o per a un d'inseminació).
Hospital Son Llàtzer:
Degut que es segueixen des de Primària els criteris de
derivació a la Unitat de Reproducció, consensuats a la

Quants procediments d'inseminació artificial s'han realitzat
als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears durant
2013, desglossat per hospital? Quantes dones han estat
sotmeses a un procediment d'inseminació artificial als
hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears durant 2013,
desglossat per hospital? Quin ha estat el cost econòmic dels
procediments d'inseminació artificial que s'han realitzat als
hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears durant 2013,
desglossat per hospital? Quantes dones han estat rebutjades
per a un procediment d'inseminació artificial als hospitals del
Servei de Salut de les Illes Balears durant 2013, desglossat per
hospital i motiu?
Procediments any 2013
HU Son Espases: 212

H. Son Llàtzer: 205

Dones any 2013
HU Son Espases: 75

H. Son Llàtzer: 101

Cost econòmic any 2013
HU Son Espases
H. Son Llàtzer
1.012.648,39i
81.786,80i
* Hospital Universitari Son Espases, no es pot separar el cost
dels procediments de fecundació del cost dels procediments
d'inseminació, és conjunt.
Dones que han estat rebutjades el 2013:
Hospital Universitari de Son Espases: Han estat rebutjades 14
parelles en total (sense diferenciar si eren per a un procediment
de fecundació o per a un d'inseminació).

Hospital Son Llàtzer:
A causa que se segueixen des de Primària els criteris de
derivació a la Unitat de Reproducció, consensuats a la
Comunitat Balears, les dones que han estat rebutjades en la
primera visita per a un procediment de fecundació in vitro han
estat molt puntuals i no es du cap registre.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Any 2012
Ordre de Publicació

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

2.889

1.386

1.399

694

830

1.683

52

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

3.041

1.433

1.502

642

796

1.635

68

L)
A les Preguntes de la RGE núm. 2050/14 a 2053/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a intervencions quirúrgiques programades (I a IV).
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques
programades realitzades als hospitals del Servei de Salut de les
Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica, durant 2010, 2011, 2012 i 2013?

Any 2013

Les dades referides al 2013, poden tenir modificacions ja
que en la data d'extracció de xifres encara no estava tancat
l'exercici.

Any 2010
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

16.614

11.007

6.159

4.472

4.193

6.537

181

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació

Any 2011
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

15.775

10.350

6.253

4.703

5.208

6.781

195

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

14.763

9.816

5.156

4.120

5.320

5.895

202

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

17.331

11.072

6.353

4.635

4.540

6.354

217

Any 2012

Any 2013

N)
A les Preguntes de la RGE núm. 2058/14 a 2061/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a intervencions quirúrgiques de cirurgia major
ambulatòria (I a IV). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
major ambulatòria realitzades als hospitals del Servei de Salut
de les Illes Balears, desglossades per hospital i especialitat
quirúrgica, durant 2010, 2011, 2012 i 2013?
Any 2010

Les dades referides al 2013, poden tenir modificacions ja
que en la data d'extracció de xifres encara no estava tancat
l'exercici.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

10.074

6.174

3.696

2.917

2.587

2.424

87

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

5.349

6.484

3.973

2.808

2.921

3.021

106

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

5.036

6.542

3.383

2.546

2.858

2.968

124

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

6.137

7.385

4.273

3.013

2.922

1.961

120

Any 2011

Any 2012
Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes de la RGE núm. 2054/14 a la 2057/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a intervencions quirúrgiques urgents (I a IV). (BOPIB
núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques urgents
realitzades als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossades per hospital i especialitat quirúrgica, durant
2010, 2011, 2012 i 2013?

Any 2013

Les dades referides al 2013, poden tenir modificacions ja
que en la data d'extracció de xifres encara no estava tancat
l'exercici.

Any 2010
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

3.084

1.698

1.490

817

928

1.662

63

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

2.815

1.603

1.401

818

125

1.696

76

Any 2011

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

10950

BOPIB núm. 167 - 3 d'octubre de 2014

Ordre de Publicació

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

O)
A les Preguntes de la RGE núm. 2062/14 a 2065/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a intervencions quirúrgiques de cirurgia menor
ambulatòria (I a IV). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques de cirurgia
menor ambulatòria realitzades als centres de salut del Servei
de Salut de les Illes Balears, desglossades per centre de salut,
durant 2010, 2011, 2012 i 2013?
Mallorca

Menorca

Eivissa/Formentera

1.131
813
1.350
1.954

716
554
44*
46*

86
99
69
58

2010
2011
2012
2013

* A Menorca es quantifica la CmA realitzada per cirurgians a
les dades de l'Hospital Mateu Orfila i per tant no figuren a les
dades dels centres de salut.
** Les dades referides al 2013, poden tenir modificacions ja que
en la data d'extracció de xifres encara no estava tancat l'exercici.

Ordre de Publicació
Q)
A les Preguntes de la RGE núm. 2070/14 a 2073/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a sales d'operacions urgents en funcionament (I a IV).
(BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quin és el nombre de sales d'operacions urgents en
funcionament als hospitals públics del Servei de Salut de les
Illes Balears, desglossades per hospitals, durant 2010, 2011,
2012 i 2013?
Aquestes preguntes es responen amb les contestacions a les
preguntes parlamentàries RGE 2066/2014, 2067/2014,
2060/2014 i 2069/2014.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

R)
A les Preguntes de la RGE núm. 2074/14 a la 2077/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a consultes externes realitzades als hospitals pública
(I a IV). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

Ordre de Publicació
P)
A les Preguntes de la RGE núm. 2066/14 a 2069/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a sales d'operacions programades en funcionament (I
a IV). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quin és el nombre de sales d'operacions programades en
funcionament als hospitals públics del Servei de Salut de les
Illes Balears, desglossades per hospital, durant 2010, 2011,
2012 i 2013?
Total quiròfans funcionant 2010
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

17.2

12.6

7.9

5

5

5

1

Total quiròfans funcionant 2011
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

19.4

11.7

6.9

4.9

5

4.6

1

Quin és el nombre de consultes externes realitzades als
hospitals públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant
2010, 2011, 2012 i 2013, desglossat per primera consulta i per
consultes successives?
Any 2010
Primera consulta
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

116.356

82.962

57.148

49.757

39.140

48.589

3.723

Consultes successives
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

263.482

19.3815

11.8373

91.095

96.111

91.837

4.026

Any 2011
Primera consulta
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

150.140

77.490

53.653

47.787

40.553

49.066

3.766

Total quiròfans funcionant 2012
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

19.9

11.3

6.2

4.2

4.9

4.5

1

Consultes successives
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

268.186

198.486

115.740

92.045

10.2611

97.611

4.227

Total quiròfans funcionant 2013
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

20.8

11.4

7.1

5.6

5

5.3

1

Les dades referides al 2013, poden tenir modificacions ja
que en la data d'extracció de xifres encara no estava tancat
l'exercici.

Any 2012
Primera consulta
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

148.565

71.005

48.398

41.905

40.265

47.723

4.193
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Ordre de Publicació

Consultes successives
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

278.781

201.543

96.075

83.106

103.009

98.501

4.190

Any 2013
Primera consulta
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

149.500

79.119

56.614

40.985

43.850

52.010

4.359

Consultes successives

T)
A les Preguntes de la RGE núm. 2082/14 a 2085/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a percentatge d'urgències ingressades als hospitals
públics (I a IV). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).
Quin és el percentatge d'urgències ingressades als hospitals
públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2010,
2011, 2012 i 2013, desglossat per hospitals?
Any 2010

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

294.833

210.730

105.113

82.127

105.213

10.2817

4.417

11.7

11.7

13.5

10.4

17.5

12.2

1.6

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

12.9

11.7

13.1

10.0

18.2

12.3

1.6

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

13.4

13

14.1

10.7

20.0

12.8

1.9

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

13.2

12.7

13.8

10.1

19.6

12.9

1.9

Les dades referides al 2013, poden tenir modificacions ja
que en la data d'extracció de xifres encara no estava tancat
l'exercici.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Any 2011

Any 2012

Ordre de Publicació
S)
A les Preguntes de la RGE núm. 2078/14 a 2081/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a urgències ateses realitzades als hospitals públics (I
a IV). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

Any 2013

Quin és el nombre d'urgències ateses realitzades als
hospitals públics del Servei de Salut de les Illes Balears, durant
2010, 2011, 2012 i 2013, desglossat per hospitals?

Les dades referides al 2013, poden tenir modificacions ja
que en la data d'extracció de xifres encara no estava tancat
l'exercici.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Any 2010
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

131.331

104.052

65.508

52.528

23.665

50.443

14.393

Ordre de Publicació
Any 2011

U)

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

127.358

101.886

67.052

53.154

23.766

50.636

14.434

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

123.736

94.273

64.131

51.102

22.301

50.090

14.665

A les Preguntes de la RGE núm. 2098/14 a la 2101/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a mamografies realitzades (I a IV). (BOPIB núm. 140,
de 7 de març de 2014).

Any 2012

Any 2013

Quin és el nombre de mamografies realitzades al Servei de
Salut de les Illes Balears, durant 2010, 2011, 2012 i 2013, total
i desglossat per hospitals?
Any 2010

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

124.286

95.241

65.35 8

27.732

21.979

50.596

16.177

5.839

4.247

2.641

1.052

3.645

7.330

205

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

5.902

4.414

4.836

1.143

3.894

7.470

415

Les dades referides al 2013, poden tenir modificacions ja
que en la data d'extracció de xifres encara no estava tancat
l'exercici.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Any 2011
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El conseller de Salut
Martí Sansaloni Oliver.

Any 2012
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

7.108

4.038

7.110

2.823

3.530

6.456

387

Ordre de Publicació
Any 2013

Y)

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

10.878

3.666

5.866

4.896

4.334

5.893

363

Les dades referides al 2013, poden tenir modificacions ja
que en la data d'extracció de xifres encara no estava tancat
l'exercici.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

A les Preguntes de la RGE núm. 2114/14 a 2117/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a PET-TAC realitzades (I a IV). (BOPIB núm. 140, de
7 de març de 2014).
Quin és el nombre de PET-TAC realitzades al Servei de
Salut de les Illes Balears, durant 2010, 2011, 2012 i 2013, total
i desglossat per hospital?
HUSE
*
*
1.292
2.949

2010
2011
2012
2013**

Ordre de Publicació
V)
A les Preguntes de la RGE núm. 2102/14 a 2105/14,
presentades per l'Hble, Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a TAC realitzades (I a IV). (BOPIB núm. 140, de 7 de
març de 2014).

* No quantificades.
** Les dades referides al 2013, poden tenir modificacions ja que
en la data d'extracció de xifres encara no estava tancat l'exercici.
El conseller de Salut :
Martí Sansaloni Oliver.

Quin és el nombre de TAC realitzades al Servei de Salut de
les Illes Balears, durant 2010, 2011, 2012 i 2013, total i
desglossat per hospitals?

Ordre de Publicació

2010
2011
2012
2013

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

20.228
21.472
23.587
24.531

13.954
14.302
13.482
14.670

7.707
7.820
6.941
8.128

5.364
5.779
5.593
6.225

4.012
4.716
4.997
4.993

7.413
7.957
7.623
7.526

Les dades referides al 2013, poden tenir modificacions ja
que en la data d'extracció de xifres encara no estava tancat
l'exercici.

A les Preguntes de la RGE núm. 2137/14 a 2140/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a interrupcions voluntàries de l'embaràs als hospitals
públics, interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques als
hospitals públics, interrupcions voluntàries de l'embaràs
quirúrgiques als hospitals públics i interrupcions voluntàries
de l'embaràs a Verge de la Salut. (BOPIB núm. 140, de 7 de
març de 2014).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossades per hospital, el mes de febrer de 2014?, quantes
de químiques?, quantes de quirúrgiques? Quantes
interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat a
l'Hospital Verge de la Salut, el mes de febrer de 2014?

El conseller de Salut
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 2110/14 a 2113/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
radiologia intervencionista realitzades (I a IV). (BOPIB núm.
140, de 7 de març de 2014).
Quin és el nombre de radiologia intervencionista
realitzades al Servei de Salut de les Illes Balears, durant 2010,
2011, 2012 i 2013, total i desglossat per hospitals?

2010
2011
2012
2013

Z)

HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

3.813
3.832
4.065
3.722

637
617
639
757

16
24
9
9

2
14
4
2

1
1
---

17
8
14
11

Les dades referides al 2013, poden tenir modificacions ja
que en la data d'extracció de xifres encara no estava tancat
l'exercici.

Total IVE Hospitals públics 1/02/2014 a 28/02/2014
Químics
Son Espases
Verge de la Salut
Son Llàtzer
Manacor
Comarcal Inca
Mateu Orfila
Can Misses
Formentera
Total Illes Balears

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

2
28
31
11
8
12
26
1
119

Quirúrgics
0
0
0
1
0
0
0
0
1

Total
2
28
31
12
8
12
26
1
120
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Ordre de Publicació
AA)
A les Preguntes RGE núm. 2145/14 i 2146/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades (IV
i V). (BOPIB núm. 140, de 7 de març 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 febrer 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 febrer de
2014?

10953

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes de la RGE núm. 2546/14 a 2549/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a pacients Fundació Kovacs (2012-2013)
i pacients Fundació Kovasc (2012-2013) (II a IV). (BOPIB
núm. 140, de 7 de març de 2014).

Cap.

Quants de pacients s'han derivat a la Fundació Kovacs els
anys 2012 i 2013? Se solAlicita detall per any. Quants de
pacients s'han derivat a la Fundació Kovacs els anys 2012 i
2013 per realitzar una consulta? Se solAlicita detall per any.
Quin és l'import per consulta que ha pagat el Govern? Quants
de pacients s'han derivat a la Fundació Kovacs els anys 2012
i 2013 per realitzar una intervenció neuroflexoteràpica? Se
solAlicita detall per any. Quin és l'import per intervenció que ha
pagat el Govern? Quants de pacients s'han derivat a la
Fundació Kovacs els anys 2012 i 2013 per realitzar una
reintervenció reflexoteràpica? Se solAlicita detall per any. Quin
és l'import per reintervenció que ha pagat el Govern? Se
solAlicita detall per any.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Us comunic que l'esmentada informació va ser donada
parcialment a la Comissió de Salut de dia 7 de maig de 2014.
Pacients

Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 2147/14 i 2148/14, 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. (BOPIB núm. 140, de 7
de març de 2014).
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per
hospital, el mes de febrer de 2014?, quants s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossat per hospital, el mes de febrer de 2014?
Ginecòlegs i ginecòlogues objectors de consciència
Febrer 2014
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

30

10

5

9

5

3

0

2012

2013

2012

1.592
613
1.161
293

1.411
675
978
306

30.113,40
780.848,56
155.842,44

2013

34.159,06
635.072,14
141.494,34

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes de la RGE núm. 2562/14 a 2567/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a inseminació artificial a dones fadrines/
dones casades, peticions d'inseminació artificial a dones
fadrines/dones casades i denegació de procediments
d'inseminació artificial a dones fadrines/dones casades (20112012-2013). (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
Quants de procediments d'intervencions d'inseminació
artificial s'han realitzat a dones fadrines durant els anys 2011,
2012 i 2013? Se solAlicita detall per anys i per hospital.

Total ginecòlegs hospitals
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

33

22

12

16

12

9

2

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Pacients general
Consulta NRT
Intervenció NRT
Reintervenció NRT

Imports totals

Hospital Son Espases:
Any
2011
2012
2013

Procediments
30
32
23

Hospital Son Llàtzer:
Any
2011
2012
2013

Procediments
29
18
21
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Quants a parelles de dones casades o amb parella de fet?
Quants n'han solAlicitat dones fadrines durant els anys 2011,
2012 i 2013? Se solAlicita detall per anys.
Hospital Son Espases:
Any
2011
2012
2013

Procediments
155
166
174

Hospital Son Llàtzer:
Any
2011
2012
2013

Procediments
288
280
183

Quants parelles de dones casades o amb parella de fet?

de Salut de les Illes Balears durant 2013, desglossat per
hospital?
Ja s'ha donat resposta a aquestes qüestions en la contestació
agrupada a les preguntes parlamentàries amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 1327/14, 1328/14, 1329/14 i
1330/14.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 2719/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments de
fecundació in vitro (IV). (BOPIB núm. 144, de 26 de març de
2014).

2011. Nombre de pacients que han solAlicitat inseminació
artificial de donant: 20
2012. Nombre de pacients que han solAlicitat inseminació
artificial de donant: 67
2013. Nombre de pacients que han solAlicitat inseminació
artificial de donant: 46

Quantes dones soles sense fills o parelles homosexuals han
demanat, accedit o han estat rebujades per fer-se un
procediment de fecundació in vitro als hospitals del Servei de
Salut de les Illes Balears durant 2013, desglossat per hospital
i motiu?

Quants de procediments d'intervencions d'inseminació
artificial s'han denegat a dones fadrines durant els anys 2011,
2012 i 2013? Se solAlicita detall per anys i motiu de la
denegació.

Hospital Universitari de Son Espases
Cap llevat que hi hagués una contraindicació mèdica o la
seva edat superés el límit que estableixen les prestacions de
l'Ibsalut per a totes les dones.

2011. Pacients que solAliciten inseminació: 50
2012. Pacients que solAliciten inseminació de cònjuge: 66
2013. Pacients que solAliciten inseminació artificial de donant:
73

Hospital Son Llàtzer
En dones soles sense fills que han accedit a un procediment
de fecundació in vitro, han estat 6 dones a les quals se'ls varen
fer 9 cicles de FIV i en parelles homosexuals, cap dona.
No tenim constància que es rebutgés cap petició.

Quants de procediments d'intervencions d'inseminació
artificial s'han denegat a dones fadrines durant els anys 2011,
2012 i 2013? Se solAlicita detall per anys i motiu de la
denegació. Quants a parelles de dones casades o amb parella
de fet durant els anys 2011, 2012 i 2013? Se solAlicita detall
per anys i motiu de la denegació.
Cap si no havia una qüestió mèdica que ho contraindiqués.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 2716/14 a 2718/14 i 2720/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a procediments de fecundació in vitro (I a IV).
(BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).
Quants procediments de fecundació in vitro s'han realitzat
als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears durant
2013, desglossat per hospital? Quantes dones han estat
sotmeses a un procediment de fecundació in vitro als hospitals
del Servei de Salut de les Illes Balears durant 2013, desglossat
per hospital? Quantes dones han estat rebutjades per a un
procediment de fecundació in vitro als hospitals del Servei de
Salut de les Illes Balears durant 2013, desglossat per hospital
i motiu? Quin ha estat el cost econòmic dels procediments de
fecundació in vitro que s'han realitzat als hospitals del Servei

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 2724/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a procediments
d'inseminació artificial (IV). (BOPIB núm. 144, de 26 de març
de 2014).
Quantes dones soles sense fills o parelles homosexuals han
demanat, accedit o han estat rebutjades per fer-se un
procediment d'inseminació artificial als hospitals del Servei de
Salut de les Illes Balears durant 2013, desglossat per hospital
i motiu?
Hospital Universitari de Son Espases
Cap, a no ser per motius mèdics.
Hospital Son Llàtzer
En dones soles sense fills que han accedit a un procediment
d'inseminació artificial d'un donant, han estat 9 dones a les quals
se'ls varen fer 18 cicles d'inseminació, i en parelles
homosexuals, han estat 7 dones a les quals se'ls varen fer 12
cicles d'inseminació.
No tenim constància que es rebutgés cap petició.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 2814/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
implementació del copagament de farmàcia hospitalària
ambulatòria 2014. (BOPIB núm. 144, de 26 de març de 2014).
Té la intenció el conseller, segons normativa estatal en
vigor, implementar el copagament de farmàcia ambulatòria
durant 2014, als ciutadans que estiguin en condicions
econòmiques de poder abonar aquest copagament?
A data d'avui no està implementat i no hi ha ningú que per
motius econòmics deixi de rebre la medicació.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Actualment es garanteix la vacunació infantil universal i
gratuïta mitjançant el compliment de la circular de 14 de juny
de 2012, del director general de Salut Pública, emparada en la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales e
materia de Salud Pública, que ordena als centres sanitaris
públics del Servei de Salut de les Illes Balears l'assistència a les
persones que puguin precisar vacunacions, independentment de
la seva situació administrativa.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 3913/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció infermeria d'atenció primària de Mallorca,
Migjorn. (BOPIB núm. 146, de 11 d'abril de 2014).

Ordre de Publicació

Quina ha estat la quantia de la retribució fixa i quina la
quantia de la retribució variable per l'any 2013 del subdirector
d'Infermeria d'Atenció Primària de Mallorca de Migjorn?
Especificar cada una de les retribucions.

A les Preguntes RGE núm. 3072/14 i 3073/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a cotxe oficial del conseller de Salut (I i II). (BOPIB núm. 145,
de 4 d'abril de 2014).

La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:
- Part fixa 40.000i
- Part variable (quantia màxima) 3.000i

AI)

Quin va ser el trajecte realitzat pel cotxe oficial del
conseller el dia 18 de març?, i dia 25 de març?

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Els que pertocaven en funció de l'agenda del conseller.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)
A les Preguntes RGE núm. 3085/14 i 3086/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a vacunes a menors sense targeta sanitària i vacunes a menors
sense targeta sanitària (II). (BOPIB núm. 145, de 4 d'abril de
2014).
Com es garanteix que els menors que no tenen la targeta
sanitària siguin vacunats de xarampió als 12 mesos d'edat?, i
com que siguin vacunats tal com indica el calendari de
vacunacions en vigor?
Tant en el cas particular de la vacuna contra el xarampió
(que des de fa molts d'anys, s'administra en la vacuna triple
vírica, de tres components: xarampió, rubèola i parotiditis) com
per a totes les vacunes incloses en calendari, la vacunació ha
estat sempre gratuïta i universal.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 3914/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció infermeria d'atenció primària Mallorca, Migjorn
(II). (BOPIB núm. 146, de 11 d'abril de 2014).
Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que ha aconseguit el subdirector d'Infermeria
d'Atenció Primària de Mallorca de Migjorn? En base a quins
indicadors? Se solAlicita especificar cada una dels indicadors
segons el manual de retribucions variables i objectius exercici
2013.
Any 2013
Indicadors
Pressupostaris
Assistencials
Recursos Humans
Qualitatius

Retribució variable: 2.570,30i
Total 90,64%
6%
71,34%
7,30%
6%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 3915/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció infermeria d'atenció primària de Mallorca,
Ponent. (BOPIB núm. 146, de 11 d'abril de 2014).
Quina ha estat la quantia de la retribució fixa i quina la
quantia de la retribució variable per l'any 2013 del subdirector
d'Infermeria d'Atenció Primària de Mallorca de Ponent?
Especificar cada una de les retribucions.
La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:
- Part fixa 40.000i
- Part variable (quantia màxima) 3.000i
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 3917/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció infermeria d'atenció primària de Mallorca,
Tramuntana. (BOPIB núm. 146, de 11 d'abril de 2014).
Quina ha estat la quantia de la retribució fixa i quina la
quantia de la retribució variable per l'any 2013 del subdirector
d'Infermeria d'Atenció Primària de Mallorca de Tramuntana?
Especificar cada una de les retribucions.
La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:
- Part fixa 40.000i
- Part variable (quantia màxima) 3.000i
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 3918/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció infermeria d'atenció primària Mallorca,
Tramuntana (II). (BOPIB núm. 146, de 11 d'abril de 2014).
Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que ha aconseguit el subdirector d'Infermeria
d'Atenció Primària de Mallorca de Tramuntana? En base a
quins indicadors? Se solAlicita especificar cada una dels
indicadors segons el manual de retribucions variables i
objectius exercici 2013.
Any 2013
Indicadors
Pressupostaris
Assistencials
Recursos Humans
Qualitatius

Retribució variable: 1.762,83i
Total 90,64%
6%
71,34%
7,30%
6%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 3919/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció de RRHH de la gerència d'atenció primària de
Mallorca. (BOPIB núm. 146, de 11 d'abril de 2014).
Quina ha estat la quantia de la retribució fixa i quina la
quantia de la retribució variable per l'any 2013 del subdirector
de RRHH de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca?
Especificar cada una de les retribucions.
La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:
- Part fixa 47.000i
- Part variable (quantia màxima) 3.000i
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 3990/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
subdirecció mèdica de l'Àrea de Salut de Menorca (II). (BOPIB
núm. 146, de 11 d'abril de 2014).
Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que ha aconseguit el subdirector mèdic de l'Àrea de
Salut de Menorca? En base a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un dels indicadors segons el manual de
retribucions variables i objectius exercici 2013.
No consta nomenament d'aquest càrrec per l'any 2013.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 3991/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerent d'atenció d'urgències. (BOPIB núm. 146, de 11
d'abril de 2014).
Quina ha estat la quantia de la retribució fixa i quina la
quantia de la retribució variable per l'any 2013 del director
gerent d'Atenció d'Urgències? Especificar cada una de les
retribucions.
La quantia retributiva anual 2013 assignada a la Taula
Salarial dels directius és:
- Part fixa 53.464,45i
- Part variable (quantia màxima) 9.535,55i
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 3992/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retribució
direcció gerent d'atenció d'urgències (II). (BOPIB núm. 146,
de 11 d'abril de 2014).

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 4331/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques, març 2014. (BOPIB núm. 148, de
25 d'abril de 2014).

Quina ha estat l'assignació del total de la retribució
variable que ha aconseguit el director gerent d'Atenció
d'Urgències? En base a quins indicadors? Se solAlicita
especificar cada un dels indicadors segons el manual de
retribucions variables i objectius exercici 2013.

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de març de 2014, als hospitals públics i fundacions? Se
solAlicita s'especifiqui per hospitals o fundacions.

Any 2013
Indicadors
Pressupostaris
Assistencials
Recursos Humans
Qualitatius

Retribució variable: 8.546,16i
Total 80,74%
14%
56,41%
9,30%
3,00%

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AT)
A les Preguntes RGE núm. 4305/14 a 4307/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a visites domiciliàries sanitàries 2011, 2012, 2013. (BOPIB
núm. 148, de 25 d'abril de 2014).
Quantes visites domiciliàries sanitàries s'han realitzat
durant 2011, 2012 i 2013? Agrairem s'especifiqui per
professió.
Nombre de visites domiciliàries per professió en l'àmbit de la
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca:
Visites domiciliàries per professió Any 2011
Metges
31.732
Pediatres
185
Infermeres
86.240
Total
118.157
Visites domiciliàries per professió Any 2012
Metges
34.167
Pediatres
181
Infermeres
88.517
Total
122.865
Visites domiciliàries per professió Any 2013
Metges
36.010
Pediatres
286
Infermeres
95.200
Total
131.496
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Àrea quirúrgica. Total intervencions quirúrgiques
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

2.099

1.154

681

546

491

689

28

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 4333/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
anticonceptius orals, març 2014. (BOPIB núm. 148, de 25
d'abril de 2014).
Quin cost ha suposat per a l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes de
març de 2014? Quantes receptes varen suposars? Quants
d'envasos varen suposar?
G03A: Anticonceptius orals
- Despesa a càrrec de l'Ibsalut: 35.152,21i
- Receptes: 4.586
- Envasos: 5.357
(*) 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
AX)
A la Pregunta RGE núm. 4413/14, 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).
Quin dia es va realitzar l'operació d'osteocondritis a
l'Hospital d'Inca el mes d'abril de 2014 per part del Doctor
Monllau?
El dia 11 d'abril de 2014 es va realitzar una intervenció
quirúrgica de Cruentación Mas Perforaciones y Colocación
Cargel, en un pacient amb el diagnòstic de osteoncodritis de
condilo femoral extern, essent el cirurgià el Dr. Antoni
Bennassar Arbos.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 4414/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a operació
d'osteoconcritis a l'Hospital d'Inca (II). (BOPIB núm. 149, de
2 de maig de 2014).
Quin criteri es va seguir per a la selecció del pacient que
es fa beneficiar de la intervenció del doctor Mollau?
Els criteris utilitzats en la confecció de la programació
quirúrgica de l'Hospital Comarcal d'Inca són els següents:
1. Pacient inclòs en llista d'espera quirúrgica.
2. Vist-i-plau anestesia.
3. Conformitat del pacient.
4. Gravetat-complexitat.
5. Temps d'espera.
6. Altres.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 4423/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (VII). (BOPIB núm. 149, de
2 de maig de 2014).
Es va comprar material ortoprotèsic per poder realitzar
aquesta operació?
La intervenció quirúrgica de Cruentación Mas Perforaciones
y Colocación Cargel, així com un elevat nombre d'intervencions
quirúrgiques, requereixen de l'adquisició/compra de materialimplants per a la realització de la intervenció.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 4424/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital de Son
Espases. (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).
Quants pacients ha hagut de ser operats per mor d'una
infecció lligada a una intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Son Espases? Se solAlicita relació dels anys 2010, 2011, 2012,
2013.
Infecció postoperatòria. Com a diagnòstic principal amb
intervenció quirúrgica.

Diagnòstics
998.5x Diag. principals)

2010
34

2011
27

2012
26

2013
36

En el casos de la recerca del 998.5.x com a diagnòstic principal
(motiu o causa de l'ingrés) no són exclusius de l'Hospital Son
Espases ja que, la intervenció quirúrgica es podria haver
realitzat a altre hospital, públic o privat. Per tant, la infecció i/o
posterior intervenció seria causa o motiu d'aquella intervenció.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 4425/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital d'Inca.(BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).
Quants pacients han hagut de ser operats per mor d'una
infecció lligada a una intervenció quirúrgica a l'Hospital
d'Inca? Se solAlicita relació dels anys 2010, 2011, 2012, 2013.
El nombre de pacients que han hagut de ser operats per mor
d'una infecció lligada a una intervenció quirúrgica a l'Hospital
Comarcal d'Inca és de:
Any
Quants
2010
13
2011
5
2012
1
2013
5
El criteri per tal d'identificar aquests pacients ha estat treure
el llistat de pacients intervinguts amb diagnòstic d'infecció de
ferida quirúrgica i, d'aquest tipus de pacients, s'han identificat
els que tenien una intervenció prèvia.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 4426/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital de Manacor.
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).
Quants pacients han hagut de ser operats per mor d'una
infecció lligada a una intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Manacor? Se solAlicita relació dels anys 2010, 2011, 2012,
2013.
2010: 59
2011: 56
2012: 57
2013: 68
Total: 240
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 4428/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervenció quirúrgica per infecció a l'Hospital Mateu Orfila.
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).
Quants pacients han hagut de ser operats per mor d'una
infecció lligada a una intervenció quirúrgica a l'Hospital
Mateu Orfila? Se solAlicita relació dels anys 2010, 2011, 2012,
2013.
No és possible obtenir la informació de forma automàtica
atès que no poden diferenciar aquells pacients en els quals figuri
el diagnòstic d'infecció postoperatòria i que al seu entorn hagin
requerit una reintervenció quirúrgica per aquest motiu.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 4430/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a infeccions
lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Son Espases.
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).
Quants pacients han contret una infecció lligada a una
operació quirúrgica a l'Hospital de Son Espases? Se solAlicita
relació dels anys 2010, 2011, 2012, 2013.
Condicions de recerca:
- 998.5x Infecció postoperatòria. Com a diagnòstics secundaris.
- 998.5x Infecció postoperatòria. Com a diagnòstic principal,
amb i sense intervenció quirúrgica.
Diagnòstics
998.5x (Diag. secund.)
998.5x (Dio. principals)
Totals

2010
149
114
263

2011
117
97
214

2012
141
85
226

2013
151
102
253

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 4431/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a infeccions
lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca. (BOPIB
núm. 149, de 2 de maig de 2014).
Quants pacients han contret una infecció lligada a una
operació quirúrgica a l'Hospital d'Inca? Se solAlicita relació
dels anys 2010, 2011, 2012, 2013.
El nombre de pacients que han contret una infecció lligada
a una operació quirúrgica a l'Hospital Comarcal d'Inca és de:
Any
2010
2011
2012
2013

Quants
45
50
27
39

10959

El criteri per tal d'identificar aquests pacients és que a la
codificació de l'episodi apareixi el codi CIE 998.59 - Altres
infeccions postoperatòries.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 4434/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a infeccions
lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital Mateu Orfila.
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).
Quants pacients han contret una infecció lligada a una
operació quirúrgica a l'Hospital Mateu Orfila? Se solAlicita
relació dels anys 2010, 2011, 2012, 2013.
Per a l'obtenció de la informació solAlicitada, s'han revisat els
informes d'alta dels anys 2010 a 2013, en els quals figura com
un dels diagnòstics "Infecció Postoperatòria" que correspon als
codis CIE9MC: 998.51 fins a 998.59. Volem especificar que
dins aquests diagnòstics s'inclouen tant les infeccions
postoperatòries produïdes durant l'ingrés com aquelles que
s'hagin produït fora del centre hospitalari, atès que s'utilitzen els
mateixos codis i solament es pot discriminar revisant
individualment totes i cadascuna de les Històries Clíniques.
D'aquesta manera la quantia de pacients són:
2010: 29 pacients
2011: 31 pacients
2012: 47 pacients
2013: 52 pacients
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 4435/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a infeccions
lligades a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Can Misses.
(BOPIB núm. 149, de 2 de maig de 2014).
Quants pacients han contret una infecció lligada a una
operació quirúrgica a l'Hospital de Can Misses? Se solAlicita
relació dels anys 2010, 2011, 2012, 2013.
Els pacients que han contret una infecció lligada a una
operació quirúrgica a l'Hospital de Can Misses en els anys 2010,
2011, 2012, 2013 són els següents:
Any
2010
2011
2012
2013
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Quants
74
71
66
82
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Quin ús actual es fa del call center?
Ordre de Publicació

BI)
A la Pregunta RGE núm. 4667/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mestre
industrial de l'Hospital de Son Espases. (BOPIB núm. 150, de
9 de maig de 2014).
Quan va prendre possessió l'actual mestre industrial de
l'Hospital de Son Espases? Se solAlicita la data completa.
L'actual mestre industrial de l'Hospital Son Espases va
prendre possessió de la plaça estatutària fixa d'electricista el dia
8 de juliol de 1977 i de la promoció interna temporal, com a
mestre industrial, el dia 1 de novembre de 1991.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 4668/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
monitorització mamografies Call Center. (BOPIB núm. 150, de
9 de maig de 2014).
Per quins motius es va descarregar la monitorització de la
citació per a la realització de les mamografies a través del call
center?
La utilització del call center per a la citació de les
mamografies del programa de detecció precoç del càncer de
mama es va descartar, després de fer l'avaluació de la
monitorització (realitzada de setembre de 2012 a gener de
2013), per la baixa efectivitat del mètode i la sobrecàrrega de
treball que representa per al personal (56% de registres no
localitzats, del 44% de registres localitzats només es va
concretar cita en el 52% dels casos i prop del 20% van requerir
actuacions pel personal sanitari del programa).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BK)
A les Preguntes de la RGE núm. 4669/14 a 4671/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a cita prèvia i call center, cita
especialitzada a l'Hospital d'Inca i call center i a ús del call
center. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).
Es manté la cita prèvia d'atenció primària a través del Call
Center per l'any 2014?
Sí, es manté la cita prèvia d'atenció primària mitjançant el
Call Center per l'any 2014.
Es manté la cita especialitzada a l'Hospital d'Inca a través
del Call Center per l'any 2014?
Sí, es manté la cita especialitzada a l'Hospital d'Inca
mitjançant el Call Center per l'any 2014.

Les campanyes que es presten en aquests moments
relacionades amb la Conselleria de Salut són:
- Cita prèvia sanitària per a atenció primària. Telèfon al qual
el pacient es pot adreçar perquè se'l citi amb el personal
d'atenció primària. També es facilita informació bàsica sobre els
centres, horaris, adreces, procediments i, en cas de ser necessari,
desviament de trucades al centre o al 061. Atenció de dilluns a
dissabte de 07.00 h. a 21.00 h.
- Incompareixences hospitalàries. Telèfon al qual un pacient
pot trucar per anulAlar o modificar una cita per a un Hospital de
Balears. Atenció de dilluns a divendres de 8.00 h. a 20.00 h. I
dissabtes de 07.00 h. a 14.00 h.
- Cita especialitzada per a l'Hospital d'Inca. Servei de citació
per a determinats serveis de l'Hospital Comarcal d'Inca. El
procediment consisteix a localitzar telefònicament l'usuari que
està en llista d'espera i concertar una cita per a l'especialista
corresponent.
- Atenció al ciutadà (Direcció General de Salut Pública i
Consum). Es presta informació i es resolen dubtes dels
ciutadans sobre consultes de procediment per reclamacions,
arbitratges, etc, relacionades amb Consum.
- Convocatòria de colAlectes del Banc de Sang. Es diu als
possibles donants convocats a una colAlecta concret i se'ls
informa de les dates i l'horari de la convocatòria per a la donació
a la vegada que s'actualitza la base de dades per al Banc de Sang
de les Illes Balears.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 4673/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes
sector públic Conselleria de Salut. (BOPIB núm. 150, de 9 de
maig de 2014).
Quina ha estat la quantia total de les dietes que han cobrat
o estan pendents de pagament de cada una de les persones que
formen part actualment als òrgans administratius de les
entitats del sector públic dependent de la Conselleria de Salut
des de l'1 de gener a 31 de desembre de 2013? Se solAlicita
detall per persona.
Per part de la Conselleria de Salut, ni per part dels òrgans
administratius del sector públic dependent d'aquesta
Conselleria, no s'ha pagat cap dieta ni estan pendents de
pagament per assistència als òrgans de direcció dels òrgans
colAlegials.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 4674, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a píndoles de
l'endemà, 2013. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).
Quin és el nombre de prescripcions de píndoles de
l'endemà realitzades pel Servei de Salut de les Illes Balears
durant l'any 2013?
El nombre de prescripcions i/o dispensacions de píndoles de
l'endemà realitzades pel Servei de Salut de les Illes Balears,
durant l'any 2013 ha estat 2.101 unitats.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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La norma que regula el conveni especial d'assistència
sanitària és el RD 576/2013, i no s'ha dictat normativa de
desenvolupament. No obstant, es va aprovar un protocol internnorma interna- per a la tramitació dels expedients, així com una
delegació de signatura a favor del gerents territorials de les
àrees de Menorca i d'Eivissa i Formentera per subscriure els
convenis especials d'assistència sanitària, que fou publicada en
el BOIB núm. 166, de 30 de novembre de 2013.
S'han formalitzat un total de denou (19) convenis especials
d'assistència sanitària. Desglossat per mesos:
- Novembre 2013: 2
- Desembre 2013: 6
- Gener 2014: 1
- Febrer 2014: 2
- Març 2014: 4
- Abril 2014: 4
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 4675/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a píndoles
de l'endemà 2013 (II). (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de
2014).
Quin és el nombre de dispensacions de píndoles de
l'endemà realitzades per les farmàcies de les Illes Balears
durant l'any 2013?
El nombre de prescripcions i/o dispensacions de píndoles de
l'endemà realitzades mitjançant oficines de farmàcia de les Illes
Balears, durant el 2013, ha estat de 12.802 unitats.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 5048/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
de càncer de mama, abril 2014. (BOPIB núm. 151, de 16 de
maig de 2014).
Quantes demandes de realització de mamografia lligades
al programa de detecció precoç del càncer de mama s'han
realitzat el mes d'abril de 2014?
El mes d'abril de 2014 s'han planificat 4.028 cites dins el
programa de detecció precoç del càncer de mama i han assistit
2.348 dones a fer-se la mamografia.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BO)
A les Preguntes RGE núm. 4772/14 i 4773/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
conveni especial de prestació d'assistència sanitària i a
convenis especials per prestació d'assistència sanitària.
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).
Ha fet la Conselleria de Salut la norma pertinent per
regular el Conveni especial de prestació d'assistència sanitària
en l'àmbit de les Illes Balears a persones que no tenguin la
condició d'assegurades ni de beneficiàries del Sistema
Nacional de Salut? El RDLL va establir que aquelles persones
que no compleixen les condicions d'assegurat o de beneficiari
del Sistema Nacional de Salut no podien obtenir la targeta
sanitària individual. Per rebre atenció sanitària regularitzada
han de subscriure un "conveni especial". El RD 573/2013
fixava els preus i va entrar en vigor dia 1 de setembre de 2013.
Quantes persones han formalitzat aquests "convenis especials"
a les Illes Balears, a data de 30 d'abril de 2014, desglossat per
mesos?

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 5054/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques, abril 2014. (BOPIB núm. 151, de
16 de maig de 2014).
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
d'abril de 2014 als hospitals públics i fundacions? Se solAlicita
s'especifiqui per hospitals o fundacions.
Àrea quirúrgica. Total intervencions quirúrgiques.
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

1.743

1.000

610

433

420

734

22

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Nombre de defuncions Illes Balears
Ordre de Publicació

BR)
A la Pregunta RGE núm. 5056/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
anticonceptius orals, abril 2014. (BOPIB núm. 151, de 16 de
maig de 2014).
Quin cost ha suposat per a l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes
d'abril de 2014? Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?
G03A: Anticonceptius orals
- Despesa a càrrec de l'Ibsalut: 34.838.30i
- Receptes*: 4.645
- Envasos: 5.434
(*) El concepte "recepta" en la prescripció i dispensació
electròniques s'equipara a l'acte de dispensació en el qual
s'ofereixen els envasos per al tractament d'un mes com a mínim.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Sexe
Càncer pròstata
Càncer mama
Càncer cèrvix

Homes
Dones
Dones

2010
122
141
23

2011
113
143
24

2012
117
133
18

Font: IBESTAT.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 5070/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a atenció
sanitària sense targeta, 2013. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig
de 2014).
A quantes persones majors d'edat que no tenen targeta
sanitària i que són residents a la Comunitat Autònoma s'han
atès durant l'any 2013? Se solAlicita detall per Àrea de Salut.
S'han atès 2.993 persones.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 5061/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a citologia
preventiva. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).
Quantes dones es van fer una citologia preventiva? Se
solAlicita detall dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
Dades relatives a l'illa de Mallorca. Dones que es varen fer una
citologia.
Any 2010

Any 2011

Any 2012

Any 2013

29.448

29.820

28.796

28.055

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BT)
A les Preguntes de la RGE núm. 5062/14 a 5064/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a defuncions per càncer de cèrvix,
defuncions per càncer de mama i defuncions per càncer de
pròstata. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).
Quin és el nombre de defuncions que es varen produir per
càncer de cèrvix? Quin és el nombre de defuncions que es
varen produir per càncer de mama?Quin és el nombre de
defuncions que es varen produir per càncer de pròstata? Se
solAlicita detall dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Mallorca
Menorca
Eivissa-Formentera

2.499
126
368

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 5071/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a atenció i
seguiment sanitaris sense targeta, 2013. (BOPIB núm. 151, de
16 de maig de 2014).
A quantes persones majors d'edat que no tenen targeta
sanitària i que són residents a la Comunitat Autònoma s'han
atès durant l'any 2013 i se'ls ha fet seguiment sanitari? Detall
de motiu que requeria seguiment sanitari. Se solAlicita detall
per àrea de salut.
S'han atès 1.956 persones.
Mallorca
Menorca
Eivissa-Formentera

1.584
93
279
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Activitats preventives
AlAlèrgia
Farmàcia
Patologia maxilAlofacial
Patologia dermatològica
Patologia ginecològica
Patologia infecciosa
Patologia neurològica
Patologia ocular
Patologia ORL
Partologia renal
Patologia urològica
Pluripatologia
Problemes cardiocirculat.
Problemes digestius
Problemes hematològics
Problemes metabòlics
Problemes odontològics
Problemes psiquiàtrics
Problemes gestacionals
Problemes respiratoris
Problemes traumatològics
Seguiment de lesions
Motiu no especificat
Total

EivissaFormentera

Mallorca

Menorca

Illes
Balears

17
3

106
15
1
1
49
80
253
33
38
29
9
21
7
60
101
9
44
56
100
191
42
317
13
9
1.584

4
1

127
19
1
1
60
108
310
43
52
37
15
23
9
79
124
9
60
64
117
230
47
394
16
11
1.956

8
25
44
8
12
6
5
1
1
15
14
12
6
14
29
3
51
3
2

3
3
13
2
2
2
1
1
1
4
9
4
2
3
10
2
26
0
93

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 5919/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL. per l'Ibsalut. (BOPIB núm. 153, de
30 de maig de 2014).
Quines són les quantitats econòmiques aportades per
l'Ibsalut a Fangueret, SL., desglossat per concepte, quantitat,
organisme que fa l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012,
2013 i 2014.
L'esmentada empresa ha facturat l'any 2010 al Servei de
Salut quatre factures per un import total de 53.976i, dels quals
44.480i s'abonaren durant l'any 2010 i 8.496i s'abonaren l'any
2011.
Durant els anys 2011, 2012, 2013 i 2014 no ha facturat
Fangueret, SL al Servei de Salut de les Illes Balears cap
quantitat.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 5926/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Salut i Força 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 a Salut i Força, 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 Salut i Força.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 5935/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL. 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 a Fangueret, SL., desglossat per concepte,
quantitat, organisme que fa l'aportació, desglossat per anys
2011, 2012, 2013 i 2014.
Per part de la Conselleria de Salut s'han abonat 590i l'any
2011 a Fangueret SL. Així mateix us faig saber que l'any 2010
s'abonaren 1770i. S'adjunta document acreditatiu. Als anys
2012, 2013 i 2014 no s'ha registrat cap abonament.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 5939/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Salut i Força per l'Ibsalut. (BOPIB núm. 153, de
30 de maig de 2014).
Quines són les quantitats econòmiques aportades per
l'Ibsalut a Salut i Força, desglossat per concepte, quantitat,
organisme que fa l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012,
2013 i 2014?
Durant els anys 2011, 2012, 2013 i 2014 no hi ha hagut
pagaments a Salut i Força per part del Servei de Salut de les
Illes Balears.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CB)
A les Preguntes de la RGE núm. 6066/14 a 6069/14,
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 a l'Hospital
Verge de la Salut. (BOPIB núm. 155, de 13 de juny de 2014).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals, el mes de maig de 2014?
Quantes de químiques? Quantes de quirúrgiques? Quantes
interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat a
l'Hospital Verge de la Salut, el mes de maig de 2014?
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Total IVE Hospitals públics. 1/05/2014 - 31/05/2014
Químics
Son Espases
Verge de la Salut
Son Llàtzer
Manacor
Inca
Mateu Orfila
Can Misses
Formentera
Total

0
32
26
11
12
8
30
1
120

Quirúrgics
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Totals
0
32
26
11
12
9
30
1
121

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 6070/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades. (BOPIB núm. 155, de 13 de juny de
2014).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
Comunitat Autònoma, desglossat per clínica privada, el mes de
maig de 2014?
A data d'avui no es disposen de dades definitives declarades
del mes de maig.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CD)
A les Preguntes RGE núm. 6071/14 i 6076/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
a clíniques privades autoritzades i facturades al Servei de Salut
i quantitats abonades per IVE a clíniques privades (I). (BOPIB
núm. 155, de 13 de juny 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 maig 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 maig de 2014?
2014 Maig
Centre EMECE
Nombre d'IVE: 13
Import: 4.540
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CE)
A les Preguntes RGE núm. 6072/14 i 6077/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
a clíniques privades autoritzades amb reintegrament de
despeses i quantitats abonades per IVE a clíniques privades
(II). (BOPIB núm. 155, de 13 de juny 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 maig 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 maig de
2014?
Cap.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 6073/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
ginecòleg/ginecòloga a l'Hospital Verge de la Salut. (BOPIB
núm. 155, de 13 de juny de 2014).
Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut, el mes de maig de 2014?
Sí.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CG)
A les Preguntes RGE núm. 6082/14 a 6085/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
anticonceptius orals (V i VI) i a PADI (I i II). (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.
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Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 6337/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sistema
SINASP. (BOPIB núm. 156, de 20 de juny de 2014).
Actualment el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat està promocionant el sistema SINASP. Per quina raó
les Illes Balears no l'ha incorporat?
Actualment, no totes sinó només algunes comunitats
autònomes han incorporat el SINASP com a sistema de
notificació d'esdeveniments adversos. D'altres, com les Illes
Balears, han optat per sistemes de notificació diferents. L'ús
d'aquest sistema constitueix just una de les nombroses línies
d'actuació en el conjunt de l'Estratègia en seguretat del pacient
del sistema nacional de salut; com passa amb totes les altres
línies, és voluntari adoptar-la.
L'ús correcte d'un sistema de notificació específic depèn de
condicionants locals de cada sistema de salut, concretament de
les característiques que tenguin en cada cas els diversos factors
esmentats en la resposta a la pregunta anterior. La viabilitat i la
factibilitat giren al voltant d'aquests factors i d'altres elements,
com ara els recursos disponibles, el manteniment de les
intervencions, l'heterogeneïtat i la interoperativitat dels sistemes
informàtics i d'informació, els enllaços de registres, etc.
La darrera valoració d'aquests sistemes a Espanya que ha fet
el grup tècnic en seguretat del pacient per a 2011 i 2012 mostra
que el grau d'implantació és molt variable a les diferents
comunitats autònomes, independentment del sistema de
notificació concret que emprin. La implantació a Espanya és
lenta, igual que els resultats que se n'obtenen, entenent-los des
de la perspectiva de l'impacte en la millora de la seguretat
clínica i reconeixent el Ministeri -com ho han fet experts d'altres
països- que implantar una cultura de la seguretat és un procés
ardu i lent -i, per tant, a llarg termini-, sobretot tenint en compte
els obstacles habituals que s'han de superar, a més de la
idiosincràsia de cada país, que en aquestes dates s'agreugen per
la naturalesa dels diferents efectes de la crisi econòmica. A tot
això s'afegeixen les expectatives i les demores de diverses
actuacions en matèria de seguretat dels pacients que ha produït
la notícia de la pròxima aprovació (tot i que sense data
anunciada) d'un nou decret llei de qualitat i seguretat del sistema
nacional de salut.
A les Illes Balears, com en altres comunitats autònomes, des
de 20016 les gerències dels diferents centres assistencials tenen
autonomia per decidir en quines línies i actuacions de
l'Estratègia en seguretat del pacient participen, tot i que s'intenta
promoure que ho facin de manera coordinada i harmonitzada.
En la notificació dels esdeveniments adversos, en les accions de
vigilància farmacològica posterior a la comercialització i en les
accions de vigilància de medicaments de risc alt -una altra línia
d'actuació específica en matèria de seguretat dels pacients en la
qual les Illes Balears participen-, els centres assistencials del
Servei de Salut efectuen la notificació depenent de les decisions
que adopten i de les pautes que estableixen les comissions de
seguretat del pacient, qualitat i farmàcia, les seves direccions i
la seva gerència, plasmades en els contractes de gestió
respectius. A aquestes accions s'afegeix la informació sobre
esdeveniments adversos obtenguda per la Unitat de Toxicologia
Clínica de l'Hospital Universitari de Son Espases, una de les
unitats de referència a Espanya en aquesta especialitat, creada
en el si de l'Estratègia en seguretat del pacient del sistema
nacional de salut.
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Talment com passa en altres comunitats autònomes, el grau
d'implantació dels sistemes de notificació varia entre els centres;
a més, en aquestes dates (després del recent nomenament dels
nous coordinadors de qualitat i seguretat) s'està analitzant la
conveniència de potenciar els sistemes de notificació utilitzats
fins ara o canviar de sistema, però mantenint els sistemes de
triangulació als centres que en disposen i tenint en compte els
condicionants sistèmics i particulars enumerats prèviament i la
disponibilitat real de recursos de cada centre assistencial.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CI)
A la Pregunta RGE núm. 6338/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sistema
SINASP (II). (BOPIB núm. 156, de 20 de juny de 2014).
Creu el conseller que el sistema SINASP, que promociona
el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat no és un bon
sistema de notificació?
El Sistema de Notificació i Aprenentatge per a la Seguretat
del Pacient (SINASP) és un dels nombrosos sistemes de
notificació d'esdeveniments adversos disponibles actualment.
Els principis comuns que regeixen la notificació en tots aquests
sistemes són la voluntarietat, la no-punibilitat, la
confidencialitat i l'anonimat. El SINASP, com la resta dels
sistemes de notificació, compleix aquests principis i és adequat
per assolir els objectius que persegueix la notificació
d'esdeveniments adversos.
A Espanya i a molts altres països, el problema principal que
s'afronta actualment en aquesta matèria és la subnotificació
d'esdeveniments adversos, tant a l'àrea de la seguretat del
pacients -pel que fa a medicaments, aparells i dispositius
mèdics, proves diagnòstiques amb potencial iatrogènic i
intervencions quirúrgiques- com en l'àrea de la vigilància
farmacològica posterior a la comercialització.
La subnotificació respon a diverses causes arreu del món:
observança insuficient dels principis del professionalisme; risc
moral; efecte del polissó (free rider); existència d'incentius
dissuasius; absència d'incentius que la promoguin; manca de
sistemes de notificació; insuficient suport directiu i de gestió;
conflictes d'interès; disponibilitat de sistemes poc amigables,
massa exhaustius i molests; insuficient nivell de formació i
informació; medicina defensiva; por de rebre un càstig;
desconfiança en la confidencialitat i l'anonimat dels sistemes de
notificació electrònics implantats; grau de difusió de la cultura
de seguretat; baix lideratge clínic, etcètera.
La disponibilitat de sistemes de notificació d'esdeveniments
adversos no garanteix una notificació adequada; n'és una
condició necessària, però no suficient. En el cas d'Espanya, s'hi
afegeix la indefinició del marc legal pel qual fa a la protecció
dels notificadors, un tema encara no aclarit que han abordat
sovint el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i experts
de la judicatura i de l'advocacia de l'Estat.
Per tant, el SINASP -com la resta dels sistemes de
notificació d'esdeveniments adversos disponibles- és per se un
dels sistemes adequats de notificació, si bé la consecució de
l'objectiu de notificar tots els esdeveniments adversos -sobretot
els evitables- depèn de la confluència dels diversos factors
esmentats, no simplement de disposar d'un mitjà informatitzat
de notificació com el SINASP o altres sistemes comercialitzats.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

proves diagnòstiques i nom del centre derivat per part de Sant
Joan de Déu.
Gabinet Rovira

Ordre de Publicació
RNM

CJ)
A la Pregunta RGE núm. 6365/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques, maig 2014 (II). (BOPIB núm. 156,
de 20 de juny de 2014).
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de maig de 2014 als hospitals privats amb ànim de lucre o
sense ànim de lucre pagades amb doblers públics
independentment de la fórmula administrativa que sustenti el
pagament? Se solAlicita s'especifiqui el nom de l'hospital o
clínica i el nombre d'intervencions realitzades.
Hospital Creu Roja: 73
Hospital Sant Joan de Déu: 369
Policlínica Miramar: 321
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 6366/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
anticonceptius orals, maig 2014. (BOPIB núm. 156, de 20 de
juny de 2014).
Quin cost ha suposat per a l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes de
maig de 2014? Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?
G03A: Anticonceptius orals
- Despesa a càrrec de l'Ibsalut: 39.298,93 i
- Receptes *: 5.087
- Envasos: 5.890
(*) 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
CL)
A les Preguntes de la RGE núm. 6489/14 a la 6493/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a pacients derivats al centre Sant Joan de
Déu els mesos de gener, febrer, març, abril i maig de 2014.
(BOPIB núm. 158, de 2 de juliol de 2014).
Quants de pacients derivats de la sanitat pública al centre
Sant Joan de Déu han estat derivats a la vegada a altres
centres per proves diagnòstiques durant els mesos de gener,
febrer, març, abril i maig de 2014? Se solAlicita detall de les
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CM)
A les Preguntes de la RGE núm. 6745/14 a 6747/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
relatives a coordinadors de salut, Menorca i coordinadors de
salut, Menorca (II i III). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).
Ateses les característiques, les respostes
dipositades al Registre General de la cambra.

queden

Ordre de Publicació
CN)
A les Preguntes RGE núm. 6796/14 i 6801/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
a clíniques privades autoritzades i facturades al Servei de Salut
i abonaments per IVE del Servei de Salut a clíniques privades
(I). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol 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 juny 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 juny de 2014?
2014
Centre
EMECE
Aurora Clinic
Centro Médico Aragón
Total

Juny
IVE
13
0
1
14

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Import
4.520
0
340
4.860
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Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 6804/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nins/nines
acollides al PADI. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
Quants nins/nines s'han acollit al PADI per any d'edat el
mes de juny de 2014?
Durant el mes de juny de 2014 es van revisar 2823
nins/nines. A dia d'avui encara no tenim registrades les edats
dels nins/nines visitats perquè aquesta dada ens la subministren
les consultes dentals i encara no hem rebut tots els llistats de
dades assistencials de juny.
Les dades de nombre de visitants es registren passant la
targeta sanitària del pacient per un datàfon i tenim informació
immediata.
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d'abril, maig i juny de 2014, el Servei de Salut de les Illes
Balears a la societat concessionària "Gran Hospital Can
Misses SA", desglossat per mesos i en conceptes?
Concessionària Gran Hospital Can Misses
Cànon preestablert
Abril 2014
646.371,96i
Maig 2014
646.371,96i
Juny 2014
646.371,96i
Concessionària Gran Hospital Can Misses
Cànon variable
Abril 2014
671.023,75i
Maig 2014
715.792,92i
Juny 2014
722.211,62i
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CP)
A les Preguntes RGE núm. 6805/14 i 6806/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a nou
modificat el nou hospital de Can Misses (I i II). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
Dia 4 de novembre de 2013 la Conselleria de Salut a
comunicar a la concessionària del Nou Hospital de Can Misses
l'inici de tràmits per a la modificació del contracte per la
construcció, conservació i explotació del Nou Complex
Assistencial de Can Misses i del centre de salut de Sant Josep.
Si dia 15 d'abril de 2013 ja es va signar un modificat, per quins
motius es vol signar un nou modificat?
A dia d'avui, encara no s'ha tramitat un altre modificat a part
del signat el 15 d'abril de 2013.
Dia 4 de novembre de 2013 la Conselleria de Salut a
comunicar a la concessionària del Nou Hospital de Can Misses
l'inici de tràmits per a la modificació del contracte per la
construcció, conservació i explotació del Nou Complex
Assistencial de Can Misses i del centre de salut de Sant Josep.
Ja s'ha signat aquest nou modificat?
No.

Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 6830/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments
malalts 2013 (V). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants a la península (per separat) de mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterers durant l'any 2013, total i
per illes?
Mallorca
Pacients
456.709i

Acompanyants
500.348i

Menorca
Pacients
83.545i

Acompanyants
78.730i

Eivissa
Pacients
134.647i

Acompanyants
139.087i

Formentera
Pacients
5.510i

Acompanyants
6.129i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CQ)
A les Preguntes RGE núm. 6807/14 i 6808/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
cànon preestablert pagat i cànon variable pagat. (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
preestablert ha pagat el mes d'abril, maig i juny de 2014, el
Servei de Salut de les Illes Balears a la societat concessionària
"Gran Hospital Can Misses SA"? Quines quantitats
econòmiques en concepte de cànon variable ha pagat el mes

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 6892/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a mesures
excepcionals finançades per l'Estat a les illes per atendre
l'alimentació dels menors en situació de risc (IV). (BOPIB
núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
D'acord amb els projectes presentats pels ajuntaments, a
quants infants de cada un dels pobles arribaran les ajudes
excepcionals finançades per l'Estat per atendre els menors en
situació de risc?
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La informació sobre a quants d'infants arribaran les ajudes
excepcionals finançades per l'Estat es coneixerà una vegada
executats els projectes que duguin a terme els ajuntaments. Per
tant, tindrem la informació una vegada la puguem verificar.

Per mitjà d'una comissió de la qual formaran part totes les
institucions públiques participants.
Palma, 8 d'agost de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

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

Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 6973/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, juny 2014. (BOPIB núm. 160,
de 18 de juliol de 2014).
Quina va ser la facturació lligada al Programa d'atenció
dental infantojuvenil del mes de juny de 2014? Quants d'infants
varen ser beneficiaris d'aquest programa durant el mes de juny
de 2014? Quants de dentistes varen participar d'aquest
programa durant el mes de juny de 2014?
El mes de juny de l'any 2014 la facturació lligada al padi va
ser de 129.858i.
El mes de juny se'n varen beneficiar 2823 nins/nines.
Hi varen participar 172 dentistes.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CU)
A la Pregunta RGE núm. 6974/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques, any 2014. (BOPIB núm. 160, de 18
de juliol de 2014).

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 8771/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President
del Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra,
sobre els darrers fets succeïts relacionats amb la política
educativa del Govern, les sentències del TSJIB que anulAlen el
decret del TIL, el començament anormal del curs 2014-2015 i
el conflicte educatiu existent amb una manca de diàleg,
negociació i consens amb la comunitat educativa.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'octubre de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
mitjançant el qual se solAlicita que la Mesa i/o la Junta de
Portaveus acordi la compareixença urgent del Sr. President del
Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat, i acorda d'elevar-lo
a l’estudi de la Junta de Portaveus.
La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia i respecte
d’aquesta solAlicitud, n’ha adoptat acord negatiu, per la qual
cosa l'escrit esmentat queda sense efecte.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de juny de 2014 als hospitals públics i fundacions? Se solAlicita
s'especifiqui per hospitals o fundacions.
Área quirúrgica total intervencions quirúrgiques

3.17. INFORMACIÓ
HUSE

HSLL

HM

HCIN

HGMO

HCM

HFO

2.135

1.124

673

506

488

704

33

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CV)
A les Preguntes RGE núm.7335/14 i 7336/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
mecanismes de coordinació de la Illes Balears Commission (I
i II). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Quins mecanismes de coordinació amb els consells insulars
establirà la nova coordinadora de l'Illes Balears Film
Commission? Quins mecanismes de coordinació amb Palma
Film Office establirà la nova coordinadora de l'Illes Balears
Film Commission?

Ordre de Publicació
A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'octubre de 2014, admet a tràmit els escrits RGE núm.
8684/14 i 8690/14, presentats, respectivament, pel Grup
Parlamentari MÉS i pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte indicat,
publicat al BOPIB núm. 165, de 19 setembre de 2014, fins a dia
13 d'octubre de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
E)
B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de
l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'octubre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8824/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte indicat, publicat al
BOPIB núm. 166, de 26 d'octubre de 2014, fins a dia 20
d'octubre de 2014.

Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE
núm. 8672/14, relativa a modificació de l'article 315.3 del Codi
Penal.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'octubre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8833/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup
Parlamentari MÉS, i, conformement amb l'establert als articles
100 i 101 del Reglament de la cambra i a la Resolució de
Presidència reguladora de l’aplicació del procediment
d’urgència a les iniciatives no legislatives, acorda que la
proposició no de llei esmentada, publicada al BOPIB núm. 166,
de 26 de setembre de 2014, es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)

SolAlicitud de creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre les inversions i l'execució d'obres
públiques amb cost desmesurat (RGE núm. 8770/14).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'octubre de 2014, conformement amb l'article 55 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8770/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual se solAlicita la creació d'una comissió no permanent
d'investigació sobre el tema indicat, i acorda d'incloure'l a
l'ordre del dia d'una propera sessió plenària.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 15588/13,
relativa a referèndum per al dret a l'avortament.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'octubre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8785/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició node llei esmentada, publicada en el BOPIB
núm. 135, de 31 de gener de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

F)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la comissió corresponent per a les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 1990/14, 1991/14,
2558/14, 4807/14 a 4821/14 i 5023/14 a 5026/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'octubre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8810/14,
presentat pel Grup parlamentari MÉS i, conformement amb
l'establert a l'article 168.2 del Reglament de la cambra, acorda
que les preguntes esmentades, presentades per la diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup parlamentari MÉS, rebin el
tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió, segons es relaciona a continuació:
Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans:
RGE núm. 1990/14 i 1991/14, relatives a funcions i a
assessorament del Sr. Rafael Nicolau Girart (BOPIB núm.
140, de 7 de març de 2014).
Comissió d’Economia:
RGE núm. 4807/14 a 4821/14, relatives a caps de porcí
vacunats, a explotació de porcí vacunats i a extraccions de
sang a caps de porcí 2013, 2012, 2011, 2010 i 2009 (BOPIB
núm. 150, de 9 de maig de 2014).
Comissió de Salut:
RGE núm. 2558/14, relativa a indicadors d’adherència; i
RGE núm. 5023/14 a 5026/14, relatives a titulació
d’especialista en medicina familiar (I a IV) (BOPIB núm.
142, de 21 de març, i núm. 151, de 16 de maig de 2014).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Proposta d’acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears de modificació l’acord de dia 4 de juny de 2014, de
creació de fitxers subjectes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'octubre de 2014, acordà de modificar l’acord de Mesa de dia
4 de juliol d'enguany, de creació de fitxers subjectes a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, publicat al BOPIB núm. 155, de 13 de juny de
2014, arran de les recomanacions de la resolució del director de
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de dia 24 de juliol
de 2014 (RGE núm. 7634/2014), de la manera següent:
1. En el fitxer “Actes de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears”, allà on diu:
“d) Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de
dades de caràcter personal:
•
Dades:
•
Legislatura
•
Any
•
Data”

Hi ha de dir:
“d) Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de
dades de caràcter personal:
•
Dades:
•
DNI/NIF
•
Nom i llinatges/Raó social
•
Domicili
•
Telèfon
•
Correu electrònic
•
Retribucions
•
Municipi d’empadronament”
“g) Nivell de seguretat:
•
Bàsic “
3. En el fitxer “Gestió i tramitació parlamentària (entrades i
sortides de documents), allà on diu:
“g) Nivell de seguretat:
•
Bàsic
•
Alt per a dades especialment
protegides”
Hi ha de dir:
“g) Nivell de seguretat:
•
Bàsic “
4. En el fitxer “Arxiu audiovisual”, allà on diu:

Hi ha de dir:
“d) Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de
dades de caràcter personal:
•
Dades:
•
DNI/NIF
•
Nom i llinatges/Raó social
•
Domicili
•
Telèfon
•
Correu electrònic
•
Retribucions
•
Municipi d’empadronament
•
Expedient sancionador
•
Expedient disciplinari”
2. En el fitxer “Arxiu documental”, allà on diu:
“d) Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de
dades de caràcter personal:
•
•
•

Dades:
Tipus d’expedient
Any”

“g) Nivell de seguretat:
•
Bàsic amb caràcter general
•
Alt per a dades especialment
protegides”

“g) Nivell de seguretat aplicat:
•
Bàsic en caràcter general
•
Alt per a enregistrament de sessions
secretes”
Hi ha de dir:
“g) Nivell de seguretat aplicat:
•
Bàsic “
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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