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K) RGE núm. 10091/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'ocupació.
11297
L) RGE núm. 10092/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fumigacions aèries.
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M) RGE núm. 10093/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de taxes.
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N) RGE núm. 10094/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carrera
professional als pressuposts 2015.
11298
O) RGE núm. 10095/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a designació d'alts
càrrecs.
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P) RGE núm. 10096/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model
d'atenció a la dependència.
11298
Q) RGE núm. 10097/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recuperar serveis als ciutadans.
11298
R) RGE núm. 10099/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pressuposts de 2015
i Pla d'equilibri financer.
11299
S) RGE núm. 10100/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedient del casino.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 10064/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de correu ordinari porta a porta a les urbanitzacions del
municipi de Llucmajor
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 6110/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a dietes de dia 17 de juliol.
11299
B) A la Pregunta RGE núm. 485/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Programa VIH/SIDA.
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C) A la Pregunta RGE núm. 831/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a taxa de mortalitat per càncer
de mama.
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D) A la Pregunta RGE núm. 1990/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a funcions del Senyor.
Rafael Nicolau Girat.
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(2).

E) A la Pregunta RGE núm. 2254/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a partida pressupost
11300

F) A la Pregunta RGE núm. 2258/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a farmàcies sancionades,
2013.
11300
G) A les Preguntes RGE núm. 5138/14, 5147/14, 5156/14, 5165/14, 5174/14, 5183/14, 5192/14, 5201/14 i 5210/14, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a relació comercial de la Conselleria de Família i Serveis Socials amb Grupotel,
Grupo Iberostar, Barceló Viatges, SA, Viajes Llabrés, Juan Llabrés Mut, Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa, Antònia Llorenç Munar
(MIAN), Company Susana (Papelerías Company) i Escola Superior Balear (Jordi Mora).
11300
H) A les Preguntes RGE núm. 5913/14 i 5934/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a quantitats
aportades a Salud Ediciones i a Fangueret, SL per la Conselleria de Família i Serveis Socials.
11301
I) A les Preguntes RGE núm. 6650/14 a 6654/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a temps
entre la captura i la confirmació de la llengua blava 2010 a 2014.
11301
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J) A les Preguntes RGE núm. 6880/14 i 6881/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a prevenció i
extinció d'incendis a Cabrera (1 i 2).
11301
K) A la Pregunta RGE núm. 6931/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Mas i Colom, relativa a reforma de la PAC.
11301
L) A la Pregunta RGE núm. 6964/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos Centre Es
Fusteret, juny 2014.
11302
M) A la Pregunta RGE núm. 7119/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a persones que han
vist reduït el seu grau de dependència reconegut des de l'any 2012.
11302
N) A la Pregunta RGE núm. 7159/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a avaria Serveis Ferroviaris
de 15 de juliol de 2014.
11302
O) A la Pregunta RGE núm. 7163/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a alternatives per als usuaris
de SFM avaria 15/07/2014.
11302
P) A la Pregunta RGE núm. 7164/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a cost de l'avaria de 15/07/2014
per a SFM.
11303
Q) A la Pregunta RGE núm. 7165/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a perjudicis usuaris per avaria
15/07/2014.
11303
R) A la Pregunta RGE núm. 7166/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a banys tancats a l'estació de
tren d'Inca.
11303

II).

S) A la Pregunta RGE núm. 7171/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Illes Balears Film Comission
11303

T) A la Pregunta RGE núm. 7205/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a voluntats anticipades
registrades.
11303
U) A la Pregunta RGE núm. 7206/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a avaria de SFM del 15 de
juliol (I).
11304
V) A la Pregunta RGE núm. 7207/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a avaria de SFM del 15 de
juliol (II).
11304
X) A la Pregunta RGE núm. 7208/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a avaria de SFM del 15 de
juliol (III).
11304
Y) A la Pregunta RGE núm. 7209/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a avaria de SMF del 15 de
juliol (IV).
11304
Z) A la Pregunta RGE núm. 7210/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a avaria de SFM del 15 de juliol
(V).
11304
AA) A la Pregunta RGE núm. 7211/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a avaria de SFM del 15 de
juliol (VI).
11305
AB) A la Pregunta RGE núm. 7212/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a avaria de SFM del 15 de
juliol (VII).
11305
AC) A les Preguntes de la RGE núm. 7222/14 a la 7229/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives
a Projecte de TIL aprovat (I a VIII).
11305
AD) A la Pregunta de RGE núm. 7235/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a obres de reforma
i rehabilitació del Palau d'Arxiu.
11305
AE) A la Pregunta de RGE núm. 7236/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Arxiu del Regne
de Mallorca.
11306
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AF) A les Preguntes RGE núm. 7252/14 i 7253/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a queixa
Mallorca Accessible i queixa Mallorca Accessible (I i II).
11306
AG) A la Pregunta RGE núm. 7254/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a queixa Mallorca
Accessible.
11306
AH) A la Pregunta de RGE núm. 7266/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a fons per la lluita contra
la pobresa infantil.
11306
AI) A la Pregunta de RGE núm. 7267/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a fons per la lluita contra
la pobresa infantil (II).
11306
AJ) A la Pregunta de RGE núm. 7268/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a fons per la lluita contra
la pobresa infantil (III).
11306
AK) A la Pregunta RGE núm. 7269/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a fons per la lluita contra la
pobresa infantil (IV).
11307
AL) A la Pregunta de RGE núm. 7320/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a transferències
monetàries a famílies al 2013 (I).
11307
AM) A la Pregunta de RGE núm. 7321/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a transferències
monetàries a famílies al 2013 (II).
11307
AN) A la Pregunta de RGE núm. 7322/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a transferències
monetàries a famílies al 2013 (III).
11307
AO) A la Pregunta de RGE núm. 7323/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a transferència
monetària a famílies al 2013 (IV).
11307
AP) A la Pregunta de RGE núm. 7325/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a transferències
monetàries a famílies al 2013 (VI).
11307
AQ) A la Pregunta RGE núm. 7328/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló Martí, relativa a percepcions econòmiques
no periódiques (II).
11308
AR) A la Pregunta de RGE núm. 7333/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a percepcions
econòmiques no periòdiques (VII).
11308
AS) A la Pregunta RGE núm. 7365/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a registre de voluntats
anticipades.
11308
AT) A la Pregunta RGE núm. 7375/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a dades de gestió del
Sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència (III).
11308
AU) A la Pregunta RGE núm. 7376/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a dades de gestió del
sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència (IV).
11309
AV) A la Pregunta RGE núm. 7377/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a dades de gestió del
sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència (V).
11309
AX) A la Pregunta RGE núm. 7379/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Fons estatal per
a la pobresa (I).
11309
AY) A la Pregunta RGE núm. 7384/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Fons Estatal per
a la pobresa (VI).
11310
AZ) A la Pregunta RGE núm. 7388/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a repartiment aritmètic
en català i en castellà en els projectes TIL.
11310
BA) A la Pregunta RGE núm. 7413/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a percentatge d'envasos
de genèrics sobre total facturats.
11310
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BB) A la Pregunta RGE núm. 7414/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a percentatge de l'import
de genèrics sobre total facturats.
11310
BC) A les Preguntes RGE núm. 7553/14 i 7554/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
despesa representació i a despesa representació, Conselleria d'Educació 2013 (I i II).
11310
BD) A la Pregunta RGE núm. 7555/14, presentada per l'Hble Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
representació, gerent Ibsalut, 2013.
11311
BE) A la Pregunta RGE núm. 7565/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
representació consellers i conselleres 2013.
11311
BF) A la Pregunta RGE núm. 7566/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
representació secretaries generals 2013.
11311
BG) A les Preguntes RGE núm. 7568/14 i 7587/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (10 i 9).
11311
BH) A les Preguntes RGE núm. 7569/14 i 7570/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a nombre
de ginecòlegs i ginecòlogues i nombre de ginecòlegs i ginecòlogues objectors.
11311
BI) A les Preguntes RGE núm. 7579/14 a 7582/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (1 a 4).
11312
BJ) A la Pregunta RGE núm. 7583/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs (5).
11312
BK) A la Pregunta RGE núm. 7584/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs (6).
11312
BL) A les Preguntes RGE núm. 7585/14 i 7586/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (7 i 8).
11312
BM) A la Pregunta RGE núm. 7605/14, presentada per l'Hble Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a III Mostra del
Comerç Llatinoamericà.
11313
BN) A la Pregunta RGE núm. 7654/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Servei d'assessorament
lingüístic IB3 (1).
11313
BO) A la Pregunta RGE núm. 7655/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Servei d'assessorament
lingüístic IB3 (2).
11313
BP) A la Pregunta RGE núm. 7656/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Servei d'assessorament
lingüístic IB3 (3).
11313
BQ) A la Pregunta RGE núm. 7657/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Servei d'assessorament
lingüístic IB3 (4).
11313
BR) A la Pregunta RGE núm. 7658/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Servei d'assessorament
lingüístic IB3 (5).
11313

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 10004/14, de 4 diputats del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, sobre les línies bàsiques d'actuació i les competències en cultura i patrimoni.
11314
B) RGE núm. 10005/14, de 4 diputats del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident
i Conseller de Presidència, sobre el procés de reestructuració del sector públic instrumental.
11314

11288

BOPIB núm. 172 - 31 d'octubre de 2014

4. INFORMACIONS
A) Constitució i càrrecs de la Junta de Personal i membres que han de formar part del Comitè de Seguretat i Salut del Parlament de
les Illes Balears.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Debat sobre l'orientació política general del Govern.
El Ple del Parlament, en sessió de dia 21 d'octubre de 2014,
celebrà el Debat sobre l'orientació política general del Govern,
amb la intervenció del president del Govern de les Illes Balears
i dels diferents grups parlamentaris.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 d'octubre de 2014, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 2485/14, relativa a
desenvolupament i implantació del Projecte Hermes, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en el procés de desenvolupament
i implantació del Projecte Hermes, que permet redissenyar la
gestió dels recursos humans del Servei de Salut de les Illes
Balears amb criteris d’optimització i homogeneïtzació."
A la seu del Parlament, 28 d'octubre de 2014.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

2. COMISSIONS PARLAMENT
Ordre de Publicació

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 d'octubre de 2014, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1679/14, relativa a UTE a
Eivissa i Menorca, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'octubre de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8253/14, relativa a impacte d'infraestructures
energètiques i rebuig social, i quedà aprovada, per unanimitat,
la següent:
RESOLUCIÓ
C)

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme a adequar les infraestructures
energètiques projectades a les Illes Balears a les característiques
del nostre territori, tot revisant els estàndards elèctrics i reduint
al mínim el seu impacte.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una UTE a Eivissa i una altra a Menorca
per tal d’atendre els infants i joves amb trastorn de salut mental,
a fi i efecte de millorar la seva integració al sistema educatiu de
les Illes Balears. Així mateix vetllarà perquè es disposi dels
professionals formats i preparats per tal de garantir un servei
amb plena eficàcia i regularitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar davant el Ministeri que els projectes de
les noves línies elèctriques de transport que es projectin a
Balears, atenguin la nostra condició insular i territorial, amb un
tractament específic i diferenciat de les línies de transport
d’electricitat de 66 i 132 quilovolts.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir les esmentades UTE a través d’un
conveni entre la Conselleria d’Educació, la de Salut i la
d’Assumptes Socials, tal i com es va fer a l’illa de Mallorca."

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cercar alternatives al traçat de la línia
Llucmajor-Cala Blava i Cala Blava-Arenal des de la viabilitat
econòmica, tècnica i mediambiental, procurant el màxim
consens amb les administracions afectades."

RESOLUCIÓ

A la seu del Parlament, 28 d'octubre de 2014.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

A la seu del Parlament, 28 d'octubre 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 Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 d'octubre de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 7601/14, relativa a creació d'un subsidi per a les
persones aturades sense prestacions amb fills al seu càrrec, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
D)
"El Parlament de les Illes Balears demana al Govern
d’Espanya que posi en funcionament, amb la major brevetat
possible, els acords fruit de la concertació social pel suport a les
persones aturades amb fills al seu càrrec que no reben cap tipus
de prestació amb la finalitat de palAliar el sofriment de moltes
famílies."

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 5024/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a titulació
d'especialistes en medicina familiar (II). (BOPIB núm. 151, de
16 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la seu del Parlament, 28 d'octubre 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
D)

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

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 5025/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a titulació
d'especialistes en medicina familiar (III). (BOPIB núm. 151, de
16 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 2558/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a indicadors
d'adherència. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 5023/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a titulació
d'especialistes en medicina familiar. (BOPIB núm. 151, de 16
de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre de 2014.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 22 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 5026/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a titulació
d'especialistes en medicina familiar (IV). (BOPIB núm. 151, de
16 de maig de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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F)

I)

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 d'octubre de 2014, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 4807/14 a 4811/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relatives a caps de porcí vacunats els anys 2009 a 2013.
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 d'octubre de 2014, debaté conjuntament la
Pregunta RGE núm. 8807/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons
i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en
regadius (I). (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).

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

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 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
J)
G)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 d'octubre de 2014, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 4812/14 a 4816/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relatives a explotació de porcí vacunats els anys 2009 a
2013. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori.

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 d'octubre de 2014, debaté conjuntament la
Pregunta RGE núm. 8808/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons
i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions en
regadius (II). (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre 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 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

Ordre de Publicació

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

H)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 d'octubre de 2014, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 4817/14 a 4821/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relatives a extraccions de sang a caps de porcí els anys
2009 a 2013. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).
Les 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 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'octubre de
2014, rebutjà els Punts 1, 2 i 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 8253/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a impacte
d'infraestructures energètiques i rebuig social. (BOPIB núm.
164, de 12 de setembre 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 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'octubre de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8551/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a implicació del Govern
de les Illes Balears en el Pla de gestió de la Serra de
Tramuntana. (BOPIB núm. 166, de 26 de setembre 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
E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 d'octubre de 2014,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7551/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a llibres de text en aplicació de
la LOMQE. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost 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 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 d'octubre de
2014, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7599/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les persones
que no poden fer front a les seves necessitats bàsiques. (BOPIB
núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

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 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Rebuig de l'escrit RGE núm. 8384/14, de solAlicitud de
compareixença del conseller de Presidència sobre les
implicacions de la darrera sentència del Tribunal Suprem en
el procés de reestructuració del sector públic instrumental i
l'acomiadament de treballadors dels seus ens.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 d'octubre de
2014, rebutjà, per 6 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció
l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari MÉS.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 d'octubre de 2014,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7105/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aules d'acollida i benvinguda.
(BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
B)

Retirada de l'escrit RGE núm. 9246/14, de solAlicitud de
compareixença del conseller de Salut sobre la preparació del
sistema sanitari de les Illes Balears per atendre les possibles
repercussions del virus de l'ebola.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 d'octubre de 2014, la portaveu del Grup
Parlamentari MÉS retirà l'escrit esmentat.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
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Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

RGE núm. 10080/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern en matèria de
fumigacions aèries contra la processionària (procediment
d'urgència). (Mesa de 29 d'octubre de 2014).

RGE núm. 10015/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a convenis de
colAlaboració en matèria d'educació de persones adultes 20142015. (Mesa de 29 d'octubre de 2014).

RGE núm. 10131/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a seguretat alimentària (procediment d'urgència). (Mesa de 29
d'octubre de 2014).

RGE núm. 10019/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a convenis de
colAlaboració en matèria d'educació de persones adultes 20142015 (II). (Mesa de 29 d'octubre de 2014).

Palma, a 29 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 el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en matèria de fumigacions aèries contra
la processionària.
Motivació de la urgència: Ateses les conseqüències que ha
tengut la campanya de fumigacions contra la processionària,
dutes a terme pel Govern de les Illes Balears aquesta tardor, que
ha creat problemes de salut, ja que s'han fumigat zones
residencials o fins i tot zones escolars, a més de cultius, horts
urbans, ...
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política en matèria de seguretat alimentària.
Motivació de la urgència: L'empitjorament dels indicadors en
matèria de seguretat alimentària tant de peix com de carn que
han de ser abordats amb urgència.

RGE núm. 10042/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
correu ordinari porta a porta a diverses urbanitzacions (I).
(Mesa de 29 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10043/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
correu ordinari porta a porta a diverses urbanitzacions (II).
(Mesa de 29 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10056/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
d'oficines de farmàcia (I). (Mesa de 29 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10057/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
d'oficines de farmàcia (II). (Mesa de 29 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10058/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
d'oficines de farmàcia (III). (Mesa de 29 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10059/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
d'oficines de farmàcia (IV). (Mesa de 29 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10069/14, 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 24 d'octubre.
(Mesa de 29 d'octubre de 2014).
Palma, a 29 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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

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

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.

Convenis de colAlaboració en matèria d'educació de persones
adultes 2014-2015

Servei de correu ordinari porta a porta a diverses urbanitzacions
(II)

Quants d'ajuntaments han signat el conveni de colAlaboració
en matèria d'educació de persones adultes 2014/2015 i en quina
data?

Sr. Vicepresident, creu adequat que la Societat Estatal de
Correus i Telègrafs deixi sense servei de correu ordinari porta
a porta les urbanitzacions de Las Palmeras, Tolleric, Cala Pi,
Vallgornera, Es Pas de Vallgornera, S'Estanyol i Son Bieló?

Palma, a 23 d'octubre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Palma, a 24 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis de colAlaboració en matèria d'educació de persones
adultes 2014-2015 (II)
Quins ajuntaments han signat el conveni de colAlaboració en
matèria d'educació de persones adultes 2014/2015 i en quina
data?

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Facturació d'oficines de farmàcia (I)
Quines oficines de farmàcia de les Illes Balears han tingut
una facturació inferior a 200.000 euros al Servei de Salut l'any
2013?
Palma, a 24 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 23 d'octubre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

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

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.

Servei de correu ordinari porta a porta a diverses urbanitzacions
(I)

Facturació d'oficines de farmàcia (II)

Sr. Vicepresident, ha fet cap gestió el Govern de les Illes
Balears davant la Societat Estatal de Correus i Telègrafs per
solAlicitar el restabliment del servei de correu ordinari porta a
porta a les urbanitzacions de Las Palmeras, Tolleric, Cala Pi,
Vallgornera, Es Pas de Vallgornera, S'Estanyol i Son Bieló?
Palma, a 24 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears han tingut
una facturació inferior a 200.000 euros al Servei de Salut l'any
2013?
Palma, a 24 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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3.11. PREGUNTES 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ordre de Publicació
RGE núm. 10081/14, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a traspàs de promoció
turística just i suficient. (Mesa de 29 d'octubre de 2014).

Facturació d'oficines de farmàcia (III)
Quines quantitats i a quines farmàcies de les Illes Balears ha
donat una ajuda econòmica la Conselleria de Salut per una
facturació inferior a 200.000 euros al Servei de Salut durant
l'any 2013?
Palma, a 24 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

RGE núm. 10082/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a implantació del sistema de control tarifari integrat. (Mesa de
29 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10083/14, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J.
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a implantació del sistema de control tarifari integrat. (Mesa de
29 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10084/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades sobre creixement econòmic. (Mesa de 29 d'octubre de
2014).
RGE núm. 10085/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
les condicions de vida de les persones diabètiques. (Mesa de 29
d'octubre de 2014).

Facturació d'oficines de farmàcia (IV)
Quines quantitats i a quines farmàcies de les Illes Balears ha
donat una ajuda econòmica la Conselleria de Salut per una
facturació inferior a 200.000 euros al Servei de Salut durant
l'any 2014?
Palma, a 24 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 24
d'octubre
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 24 d'octubre de 2014?
Palma, a 27 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

RGE núm. 10086/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sistema de cita prèvia a la Conselleria de Família i Serveis
Socials. (Mesa de 29 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10087/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps
i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni de colAlaboració en relació amb el Pla d'autoprotecció
de les festes de Ciutadella. (Mesa de 29 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10088/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d'oncologia radioteràpica a Menorca. (Mesa
de 29 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10089/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tasques del Servei de neteja del litoral. (Mesa de 29
d'octubre de 2014).
RGE núm. 10090/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo
i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
fiscal per incentivar l'activació econòmica. (Mesa de 29
d'octubre de 2014).
RGE núm. 10091/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades d'ocupació. (Mesa de 29 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10092/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fumigacions aèries. (Mesa de 29 d'octubre de 2014).
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RGE núm. 10093/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de
taxes. (Mesa de 29 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10094/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carrera
professional als pressuposts 2015. (Mesa de 29 d'octubre de
2014).
RGE núm. 10095/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
designació d'alts càrrecs. (Mesa de 29 d'octubre de 2014).
RGE núm. 10096/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a model d'atenció a la dependència. (Mesa de 29 d'octubre de
2014).
RGE núm. 10097/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperar serveis als ciutadans. (Mesa de 29
d'octubre de 2014).
RGE núm. 10099/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pressuposts de
2015 i Pla d'equilibri financer. (Mesa de 29 d'octubre de
2014).

Implantació del sistema de control tarifari integrat
En quina situació es troba la implantació del sistema de
control tarifari integrat que du a terme el Consorci de transports
de Mallorca i Serveis Ferroviaris de Mallorca?
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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.
Promoció del teixit cultural de les Illes Balears
Quines són les accions que ha posat en marxa la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per promocionar el teixit
cultural de les Illes Balears durant el 2014?
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
El diputat:
Manuel J. Monerris i Barberá.

RGE núm. 10100/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas
i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedient del
casino. (Mesa de 29 d'octubre de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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

Dades sobre creixement econòmic
Com valora el Govern de les Illes Balears les darreres dades
sobre el creixement econòmic a les Illes Balears?
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Traspàs de promoció turística just i eficient
Sr. Martínez, què entén per un traspàs de promoció turística
just i eficient?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Millora de les condicions de vida de les persones diabètiques
Com valora el Govern de les Illes Balears els tallers que es
desenvolupen per millorar les condicions de vida dels malalts
diabètics?

BOPIB núm. 172 - 31 d'octubre de 2014
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Fernando Rubio i Aguiló.
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Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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, 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.

Sistema de cita prèvia a la Conselleria de Família i Serveis
Socials

Tasques del Servei de neteja del litoral

Com funciona el sistema de cita prèvia per a la Conselleria
de Família i Serveis Socials que el Govern de les Illes Balears
ha posat recentment en funcionament?

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de les
tasques realitzades aquest estiu pel Servei de neteja del litoral?
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Conveni de colAlaboració en relació amb el Pla d'autoprotecció
de les festes de Ciutadella
Quins són els objectius de la Conselleria d'Administracions
Públiques amb la signatura del conveni de colAlaboració amb
l'Ajuntament de Ciutadella i el Consell de Menorca en relació
amb el Pla d'autoprotecció de les festes de Ciutadella?
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Mesures fiscals per incentivar l'activació econòmica
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, pot explicar-nos en
què consisteixen les mesures fiscals que s'han proposat pel
Govern de les Illes Balears per tal d'incentivar l'activació
econòmica?
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Servei d'oncologia radioteràpica a Menorca
Quina és l'actuació duta a terme pel Govern de les Illes
Balears per a la implantació del Servei d'oncologia radioteràpica
a Menorca que evitarà el desplaçament dels menorquins i les
menorquines fora de la seva illa de residència?

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.
Dades d'ocupació
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de les
darreres dades sobre ocupació que s'han conegut recentment?
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
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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 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.

Fumigacions aèries

Designació d'alts càrrecs

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, què
opina de les denúncies de la Federació d'associacions de mares
i pares sobre les fumigacions aèries que haurien afectat diversos
centres educatius?

Sr. Vicepresident, considera el Govern adequada la seva
política de designacions d'alts càrrecs?
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 28 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Política de taxes
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, considera justs i
adequats els canvis introduïts a la política de taxes que
incorporen els pressuposts 2015?

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Model d'atenció a la dependència
Consellera de Família i Serveis Socials, creu vostè que el
model d'atenció a la dependència que està aplicant la seva
conselleria és positiu?
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 28 d'octubre de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Carrera professional als pressuposts 2015
Sr. Conseller de Salut, ha incorporat la restitució íntegra del
dret a la carrera professional als pressuposts per a 2015?
Palma, a 28 d'octubre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Recuperar serveis als ciutadans
Sr. President, creu que els pressuposts per a 2015 de les Illes
Balears permeten recuperar serveis als ciutadans que han retallat
vostès aquesta legislatura?
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.
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R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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El passat mes de desembre l’Ajuntament de Llucmajor va
rebre un escrit tramès per la Societat Estatal Correus i Telègrafs,
SA que informava que es deixaria de prestar el servei ordinari
porta a porta a les urbanitzacions de Las Palmeras, Tolleric,
Cala Pi, Vallgornera, Es Pas de Vallgornera, S’Estanyol i Son
Bieló, i proposava alternativament la instalAlació de bústies
pluridomiciliàries per
als veïns d’aquestes urbanitzacions del municipi de Llucmajor.

Pressuposts 2015 i Pla d'equilibri financer
Pensa el Govern mantenir les mesures contemplades al Pla
d'equilibri de 2012 de cara als pressuposts de la CAIB per a
2015?
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L’Ajuntament, el mes de febrer del 2014, va presentar
alAlegacions a la proposta efectuada per Correus.
Entenem que aquesta nova situació perjudica seriosament els
interessos dels veïns residents a totes aquestes urbanitzacions,
i això fa indispensable que es restableixi la situació originària i
conseqüentment el servei comú de correu ordinari porta a porta,
en no concórrer en aquestes urbanitzacions la consideració
d’entorns especials que esgrimeix correus.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

S)
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.
Expedient del Casino

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta la Societat Estatal de
Correus i Telègrafs a restablir el servei ordinari porta a porta a
les urbanitzacions de Las Palmeras, Tolleric, Cala Pi,
Vallgornera, Es Pas de Vallgornera, S’Estanyol i Son Bieló, en
no concórrer en aquestes urbanitzacions la consideració
d’entorns especials.

Com valora el conseller la tramitació de l'expedient del
Casino de Palma?

Palma, a 24 d'octubre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Palma, a 29 d'octubre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
RGE núm. 10064/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a servei de correu ordinari porta a porta a les
urbanitzacions del municipi de Llucmajor, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 29 d'octubre de 2014).
Palma, a 29 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 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

A)
A la Pregunta RGE núm. 6110/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a dietes de dia
17 de juliol. (BOPIB núm. 58, de 25 de juliol de 2012).
Quantes dietes ha percebut o ha solAlicitat el Sr. President
José Ramón Bauzá per la seva assistència al Ple de dia 17 de
juliol?
No s'ha imputat als pressuposts del Gabinet de Presidència
cap dieta del Sr. President del Govern de les Illes Balears per la
seva assistència al Ple de dia 17 de juliol.
Palma, 9 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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B)
A la Pregunta RGE núm. 485/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Programa
VIH/SIDA. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
A causa de l'extensió, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació

Centre de Cost
Subprograma
Subconcepte
Illa
Fons
Import

17301
313D01
46000
10
23239
914.808,00i

Centre de Cost
Subprograma
Subconcepte
Illa
Fons
Import

17301
313D01
46000
11
23239
146.438,00i

Centre de Cost
Subprograma
Subconcepte
Illa
Fons
Import

17301
313D01
46000
20
23239
499.631,00i

Total

1.560.877,00i

C)
A la Pregunta RGE núm. 831/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a taxa de mortalitat
per càncer de mama. (BOPIB núm. 136, de 7 de febrer de
2014).
Quina taxa de mortalitat per càncer de mama a les Illes
Balears, hi ha hagut els anys 2012 i 2013, desglossat per any?
La taxa de mortalitat per càncer de mama ajustada a
població europea per l'any 2012 va ser de 17,11 per 100.000.
Per l'any 2013 encara no està disponible, ja que ni l'INE ni
l'IBESTAT han publicat encara les defuncions del 2013.

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

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 2258/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a farmàcies
sancionades, 2013. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).

A la Pregunta RGE núm. 1990/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a funcions
del Senyor. Rafael Nicolau Girat. (BOPIB núm. 140, de 7 de
març de 2014).

Ateses les característiques la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

D)

Quines funcions concretes té encarregades el Senyor Rafael
Nicolau Girat a la Conselleria de Família i Serveis Socials?
Les tasques que en cada moment es consideren pertinents
dins les funcions generals de la plaça d'assessor tècnic.
Palma, 30 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
G)
A les Preguntes RGE núm. 5138/14, 5147/14, 5156/14,
5165/14, 5174/14, 5183/14, 5192/14, 5201/14 i 5210/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a relació comercial de la Conselleria de Família i
Serveis Socials amb Grupotel, Grupo Iberostar, Barceló
Viatges, SA, Viajes Llabrés, Juan Llabrés Mut, Disseny Gràfic
Coll d'En Rabassa, Antònia Llorenç Munar (MIAN), Company
Susana (Papelerías Company) i Escola Superior Balear (Jordi
Mora). (BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 2254/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a partida
pressupost (2). (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
A què correspon l'import de 1.560.875i del centre gestor
18301 programa 313D01 subc. 46000? Se solAlicita detall de
la partida.
Correspon als imports plurianuals dels Convenis per a la
reserva i l'ocupació de places d'estades diürnes i residencials per
a gent gran en situació de dependència que es signen amb els
ajuntaments.
El detall de la partida pressupostària és la següent:

Ha tengut alguna relació comercial la Conselleria de
Família i Serveis Socials amb les empreses Grupotel Hotels
Resorts, Grupo Iberostar, Barceló Viatges, SA, Viajes Llabrés,
Juan Llabrés Mut, Disseny Gràfic Coll d'En Rabassa, Antònia
Llorenç Munar (MIAN), Company Susana (Papelerías
Company) i Escola Superior Balear (Jordi Mora)?
La Conselleria de Família i Serveis Socials no ha tingut cap
tipus de relació comercial amb les empreses esmentades.
Palma, 25 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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H)
A les Preguntes RGE núm. 5913/14 i 5934/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
quantitats aportades a Salud Ediciones i a Fangueret, SL per
la Conselleria de Família i Serveis Socials. (BOPIB núm. 153,
de 30 de maig de 2014).
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Família i Serveis Socials a Salud Ediciones i a
Fangueret. SL, desglossat per concepte, quantitat, organisme
que fa l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012, 2013 i
2014?
La Conselleria de Família i Serveis Socials no ha tingut cap
tipus de relació comercial amb les empreses esmentades.
Palma, 25 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
I)
A les Preguntes RGE núm. 6650/14 a 6654/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a temps entre la captura i la confirmació de la llengua blava
2010 a 2014. (BOPIB núm. 158, de 2 de juliol de 2014).
Els anys 2010, 2011, 2012 i 2013 quin temps transcorria
entre les mostres de moscards capturades a les granges
sentinelles del seguiment de llengua blava, i la confirmació o
no de l'espècie del moscard? I quin temps ha transcorregut el
2014?
El temps transcorregut entre la recepció i la identificació
dels moscards capturats sempre ha estat variable al llarg de l'any
(entre una setmana i un mes) i així ha estat durant tots els anys
2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
J)
A les Preguntes RGE núm. 6880/14 i 6881/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a
prevenció i extinció d'incendis a Cabrera (1 i 2). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
Per què s'ha prescindit de l'únic personal tècnic amb
capacitat legal de dirigir i avaluar l'extinció d'un incendi en el
moment de produir-se, i no hi ha mecanismes que permetin
afrontar un incendi si aquest es produeix de nit? Per què s'han
llevat els vigilants d'incendis que hi havia a La Miranda, quan
són potser dels més importants que hi ha a Balears per mor de
la distància respecte a Mallorca i la manca de comunicació?
En aquesta legislatura no s'ha prescindit de res de tot això
que demanau.
En cas d'incendi forestal al Parc Nacional de Cabrera hi ha
prevista l'aplicació d'un protocol especial que implica despatx
automàtic de tots els mitjans disponibles cap a l'arxipèlag.
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Tot el que demanau es va suprimir l'any 2010 quan vosaltres
governàveu, per tant, és de suposar, que qui té la resposta sou
vos mateix. Aquesta legislatura no s'ha suprimit res.
A més, aquesta vigilància està coberta amb el personal
adscrit al parc (laborals i empreses de serveis) a través d'ENB
i IBANAT.
Actualment aquesta tasca està recollida específicament en
els protocols de vigilància per al personal del parc nacional,
amb periodicitat diària.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 6931/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Àngel Mas i Colom, relativa a reforma de
la PAC. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
Tenint aquestes dades que ens expressen un enorme
diferencial l'any 2013 entre Balears i la resta de l'estat, ens
poden explicar quina preveuen que serà la situació el 2014 i
anys vinents, en els quals d'aplicarà la nova reforma de la
PAC?
En primer lloc, respecte al seu plantejament inicial he de dirli que, el que un agricultor percebi més o menys fons del primer
pilar de la PAC depèn de la grandària de la seva explotació i
dels subsectors productius en els que s'enquadren les seves
produccions.
Per tant, de la seva introducció es deriven dues qüestions
fonamentals: 1er) la grandària de les explotacions agràries a
Balears està per davall de les del conjunt d'Espanya i, 2n)
Balears té major pes relatiu del seu sector de fruites i hortalisses
que altres Comunitats Autònomes Espanyoles.
No obstant això, la qüestió insular clarament perjudica el
nostre sector primari. Com bé sap, ho tenim perfectament
detectat i hem negociat sota aquesta premissa per a la futura
PAC del període 2015-2020 i els nostres esforços i estratègia
negociadora estan donant els seus fruits.
Com bé sap, els tres blocs de fons PAC en el període 20152020 són:
- Pagament bàsic més Greening.
- Pagaments acoblats i
- Desenvolupament rural.
I, a dia d'avui, fins que es publiqui el Reial Decret que
regularà aquestes qüestions, li puc dir que en fons europeus per
a Desenvolupament Rural 2015/2020, Balears passa de 40
milions d'euros a 63 milions d'euros, és a dir un increment
superior al 25%.
En els altres dos blocs, -Pagament Bàsic més Greening i
Pagaments Acoblats- no es pot donar un xifra fins que els Reials
Decrets estiguin aprovats.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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L)
A la Pregunta RGE núm. 6964/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Fusteret, juny 2014. (BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).
Quants de menors han estat ingressats en el mes de juny de
2014 i amb quina mesura judicial en el Centre Es Fusteret?
Detall per setmana.

El grau o nivell de dependència és revisable, a instància de
l'interessat, dels seus representants o d'ofici per les
administracions públiques competents.
La variació del grau de dependència pot ser degut bé a la
millora de la situació de dependència, bé a l'error en el
diagnòstic, bé en l'aplicació del barem anterior o bé per
l'aplicació del nou barem aprovat en el Consell Territorial de
data 1 de juny de 2010.
De les 4.151 revisions realitzades a partir de 2012, 1.325 han
estat baixades de grau.
Palma, 18 d'agost de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Menors ingressats al centre Es Fusteret durant el mes de
juny de 2014 detallat per setmanes i amb la mesura
corresponent
Internam.
règim
semiobert

Règim
obert

Terapèuti
c en
règim
tancat

Terapèutic
en règim
semiobert

Permanència cap de
setmana

1a setm. l
2a8

-

-

-

-

-

2a setm.
9 a 15

1

-

-

-

-

3a setm.
16 a 22

-

-

-

-

2

4a setm.
23 a 29

1

1

-

-

-

5a setm.
30

-

-

-

-

-

Total

2

1

-

-

2

Palma, 15 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 7159/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a avaria Serveis
Ferroviaris de 15 de juliol de 2014. (BOPIB núm. 161, de 25
de juliol).
Quin ha estat el motiu de l'avaria dels Serveis Ferroviaris
succeïda avui 15 de juliol de 2014?
La causa de la incidència va ser una avaria de l'equip
rectificador de bateries de la Subestació de Son Costa, fent que
la tensió de sortida fos de 64 V en lloc de 110V, degut a un
defecte en les bateries. Això provocava anomalies en el
funcionament dels equips auxiliars de Son Costa, en especial al
control de la subestació i dels arrossegaments amb els
subestacions colAlaterals, impedint la restitució elèctrica.
Una vegada detectat el problema, es va optar per esperar a
la nit per a la resolució completa de la incidència, ja que era
necessari fer un zero en l'alimentació elèctrica per poder reparar
els equips amb seguretat, si bé es va restituir el subministrament
elèctric a totes les instalAlacions a les 12:20 en mode degradat.

Ordre de Publicació
M)

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

A la Pregunta RGE núm. 7119/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a persones
que han vist reduït el seu grau de dependència reconegut des
de l'any 2012. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Ordre de Publicació
O)

Quantes persones han vist reduït el seu grau de
dependència reconegut des de l'any 2012?
El grau i nivells de dependència, als efectes de valorar-los,
es determinen mitjançant l'aplicació del barem que es va acordar
en el Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i
Atenció a la Dependència d'1 de juny de 2010, i que va ser
posteriorment aprovat pel Govern mitjançant el Reial Decret
174/2011, d'11 de febrer, tots dos aprovats quan la Sra. Leire
Pajin era ministra de Sanitat, Política Social e Igualtat. Aquest
barem té entre els seus referents la Classificació Internacional
del Funcionament, la Discapacitat i la Salut (CIF), adoptada per
l'Organització Mundial de la Salut.
Els criteris bàsics de procediment per al reconeixement de
la situació de dependència i les característiques comunes de
l'òrgan i els professionals que procedeixen a fer el
reconeixement són els acordats pel Consell Territorial del
Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

A la Pregunta RGE núm. 7163/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a alternatives per als
usuaris de SFM avaria 15/07/2014. (BOPIB núm. 161, de 25
de juliol).
Per quin motiu no s'han habilitat autobusos o altres mitjans
de transport de centenars de persones afectades per l'avaria de
SFM d'avui 15/07/2014?
Pel fet de disposar de material dièsel en explotació, suficient
com per cobrir tres freqüències per hora i sentit en el tram
Palma-Santa Maria; el fet de disposar de suficient personal per
mobilitzar aquest material addiciona i, finalment, el que el
temps de resposta es reduïa respecte la mobilització de mitjans
per carretera, es va decidir solucionar provisionalment la
incidència mitjançant els trens dièsel.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

BOPIB núm. 172 - 31 d'octubre de 2014

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 7164/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a cost de l'avaria de
15/07/2014 per a SFM. (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol).
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Els banys existents a l'edifici de l'Estació d'Inca requerien
una reforma urgents, donats els continus problemes de
manteniment que s'hi produïen. A més era necessari modificar
l'accés, ja que els usuaris que havien pagat el bitllet no podien
utilitzar-los.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Que calcula SFM que ha estat el cost de l'avaria patida
avui 15/07/2014 en el servei de tren, tenint en compte que han
hagut de deixar barreres obertes i desenes d'usuaris han hagut
de cercar mitjans de transport alternatiu pel seu compte?

Ordre de Publicació
S)

Suposant que el volum de viatgers ha estat el mateix que el
de dia 14 de juliol, i que la recàrrega de targetes intermodals es
realitza en la mateixa proporció, per comparació de recaptacions
s'obté una diferència, entre dies 14 i 15 de juliol, de 7.984,95i,
que és la xifra amb la que es quantifica el cost de la incidència
com a davallada d'ingressos.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 7165/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a perjudicis usuaris
per avaria 15/07/2014. (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol).
Té pensada la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori alguna manera d'avaluar i quantificar els perjudicis
que avaries com la que s'ha patit el 15/07/2014 impliquen per
als usuaris del transport públic?
El cost del transport constitueix una matèria per la qual
actualment es continuen proposant mètodes de càlcul. Pel més
estès, External Costs of Transport (IWW/Infras 2000, actualitzat
el 2004), els costos de congestió són assimilables als provocats
per retards i s'incorporen exclusivament als modes per carretera,
per la qual cosa tant als modes aeri com ferroviari no se'ls hi
imputa aquest factor de cost.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 7171/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Illes Balears Film
Comission II). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol).
Quin és el procediment administratiu per posar en
funcionament l'Illes Balears Film Comission?
El títol VII de la Llei 5/2013, d'1 d'octubre, audiovisual de
les Illes Balears preveu, com a part de l'organització autonòmica
en matèria audiovisual, la figura de l'Illes Balears Film
Comission amb l'objectiu principal de facilitar a les productores
nacionals i internacionals tota la informació que precisin per la
realització de rodatges en qualsevol lloc del territori de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Mitjançant l'acord del Consell de Govern de 13 de desembre
de 2013 pel qual s'autoritzà la modificació dels Estatuts de
Multimèdia de les Illes Balears, SA, es va constituir com a una
oficina de serveis integrada en dita societat.
Per tant, el procediment per posar-la en funcionament ja s'ha
dut a terme.
Palma, 3 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 7205/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a voluntats
anticipades registrades. (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol).
Quantes voluntats anticipades hi ha registrades a les Illes
Balears a data de 30 de juny de 2014, desglossat per illes i per
any?

R)
A la Pregunta RGE núm. 7166/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a banys tancats a
l'estació de tren d'Inca. (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol).
Creu el Govern que per una instalAlació pública per la qual
passen diàriament centenars de persones usuàries, com és
l'estació del tren d'Inca, no hi ha d'haver uns banys portàtils
alternatius als habituals, en estar aquests tancats per
reforma? Creu que això no ocasiona cap perjudici ni als
usuaris ni a les instalAlacions?

Any Mallorca
2007 135
2008 216
2009 464
2010 655
2011 529
2012 720
2013 554
30.06.14

Eivissa
12
25
38
14
72
42
69
358

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Menorca
13
25
54
70
108
94
80
57

36
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U)
A la Pregunta RGE núm. 7206/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a avaria de SFM del
15 de juliol (I). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol).

fa neteja, revisió, monitorització i reajustament, si s'escau, dels
diferents equips instalAlats.
En concret, del bon funcionament de l'equipament avariat es
fa una revisió mensual.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Quins sistemes d'emergència existeixen per evitar les
avaries com la que es va produir a SFM el 15 de juliol de
2014?

Ordre de Publicació
En mitja tensió existeixen grups electrògens d'emergència,
que en cas d'avaria permetrien subministrar l'energia necessària
per al moviment degradat dels trens i manteniment d'equips
essencials de funcionament.
En corrent contínua, el disseny de les subestacions fa que
tota la configuració estigui redundada, podent tenir sempre dos
camins alternatius per al subministrament.
L'avaria, però, va afectar una peça clau per al control i
maniobra de la subestació de Son Costa. Era una avaria
imprevisible i que, malauradament, va tenir moltes
conseqüències en les circulacions, però no en la seguretat.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 7207/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a avaria de SFM del
15 de juliol (II). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol).
Per qui motiu no va funcionar cap sistema d'emergència a
la subestació de Son Costa de SFM el passat 1 de juliol de
2014?
Els sistemes d'emergència sí que varen funcionar. El que a
fallar és el rectificador de bateries, per la qual cosa es va perdre
el comandament de la subestació. Es tracta d'una avaria fortuïta
que va impedir l'actuació dels sistemes renduntats.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Y)
A la Pregunta RGE núm. 7209/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a avaria de SMF del
15 de juliol (IV). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol).
Quines mesures d'atenció als usuaris afectats per l'avaria
de SFM de 15 de juliol de 2014 es van prendre?
La impossibilitat d'utilitzar els trens elèctrics en el tram
Palma-Marratxí van obligar a utilitzar un sistema alternatiu de
transport, que d'acord amb la disponibilitat i per minimitzar el
temps de resposta va ser els trens dièsel que SFM encara té en
explotació.
Aquesta mesura va ser l'encaminada a assegurar que els
usuaris poguessin realitzar el seu viatge, tot i la incomoditat
d'haver de transbordar a Santa Maria.
Pel que fa a la informació al viatger, es va informar en tot
moment, tant per megafonia d'estacions com per pantalles i
teleindicadors d'estacions, de la incidència i del retard que el
servei patia. A més, a Santa Maria s'anunciava la necessitat de
transbordar entre els dos tipus de material.
Aquesta informació es va transmetre també pel Telèfon
d'Informació del TIB i a través de la pàgina web de SFM.
Per altra banda, tot el personal de SFM disponible es va
mobilitzar per atendre als usuaris i minimitzar les conseqüències
de la incidència.
Finalment, valorant els inconvenients que impliquen
aquestes situacions, el viatge va ser gratuït pels usuaris afectats.
Pel servei de dia 16 de juliol, se'n va garantir la prestació
començant el servei habitual amb trens dièsel, que es van anar
retirant gradualment en la primera franja del matí, quan es va
tenir garantit el subministrament elèctric al tram que havia patit
l'avaria el dia anterior.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 7208/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a avaria de SFM del
15 de juliol (III). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol).

Z)

En què consisteix el manteniment de la subestació de Son
Costa, afectada per l'avaria de 15 de juliol de 2014 passat?

A la Pregunta RGE núm. 7210/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a avaria de SFM del
15 de juliol (V). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol).

La subestació de Son Costa és una de les cinc subestacions
de tracció que formen part de la xarxa pròpia de distribució i
transformació de l'energia de tracció de les línies ferroviàries de
SFM.
L'empresa VIMAC és l'adjudicatària del manteniment de les
instalAlacions d'electrificació de la xarxa de SFM, entre les que
es troben incloses les tasques de manteniment de les
subestacions.
Entre d'altres coses, d'acord amb el plec tècnic que regeix el
contracte, l'empresa esmentada realitza el manteniment periòdic
dels diferents equips, amb una periodicitat mínima trimestral, i

Ordre de Publicació

Per quin motiu no es van habilitar autobusos per donar
servei als usuaris afectats per l'avaria de SFM de dia de juliol
de 2014?
Com s'indicava a la resposta de la pregunta 7209/2014, el fet
de disposar de material dièsel en explotació, suficient com per
obrir tres freqüències per hora i sentit en el tram Palma-Santa
Maria; el fet que aquest estàs estacionat al dipòsit de Son
Rullan; el fet de disposar de suficient personal per mobilitzar
aquest material addicional i, finalment, el que el temps de
resposta es reduïa respecte de la mobilització de mitjans per
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carretera, es va decidir solucionar provisionalment la incidència
mitjançant els trens dièsel.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 7211/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a avaria de SFM del
15 de juliol (VI). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol).
Quines mesures ha pres SFM per millorar el sistema de
fibra òptica al tram Palma-Enllaç?
Aquest any s'ha realitzat una auditoria de l'estat de tota la
fibra òptica que està instalAlada a les línies de SFM.
Entre Palma i S'Enllaç la fibra òptica està en bon estat de
conservació, amb un número mínim de 2 fibres de reserva.
Tot i això, s'està estudiant la possibilitat d'instalAlar una nova
fibra òptica per duplicar l'existent i poder configurar el disseny
en forma d'anell.
En la línia Enllaç-Sa Pobla s'ha realitzat la completa
substitució dels 5 km de fibra òptica entre S'Enllaç i Llubí, que
presentava deficiències significatives.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 7212/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a avaria de SFM del
15 de juliol (VII). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol).
Existeix un protocol d'actuació per l'atenció als usuaris a
SFM pels casos d'avaria o fallida del sistema o qualsevol altra
incidència que impedeixi mantenir en funcionament una o
vàries línies del servei?
El protocol davant incidències estableix vàries línies
d'actuació, encaminades tant a resoldre les qüestions tècniques:
1) Localització i descobriment de la causa de la incidència.
2) Valoració de la possibilitat de resoldre la incidència o,
alternativament, actuacions per minimitzar-ne les conseqüències
i provocar la menor alteració possible a la circulació, postergant
la reparació a hores sense servei.
3) Establiment de les mesures necessàries per
resoldre/limitar la incidència (canvis de material, circulacions
per itineraris alternatius, canvis en el sistema de supervisió i
assegurament de la circulació, supressió d'algun servei, ...)
Com informar al viatger de la incidència:
1) Distribució al personal propi de la informació
2) Comunicació al Telèfon d'Informació del TIB la
incidència i els retards que es pateixen.
3) Comunicació per megafonia d'estacions als viatgers de la
incidència i els retards que es pateixen.
4) Comunicació per pantalles i teleindicadors d'estacions de
la incidència i els retards que es pateixen.
5) Comunicació per megafonia/teleindicadors de les
actuacions que cal realitzar per continuar el viatge
(transbordaments, canvis de via ...).
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6) Atenció, per personal propi (tant d'estacions com de trens)
a tots els viatgers que ho necessitin.
7) Comunicació, via web corporativa, a la resta d'usuaris.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes de la RGE núm. 7222/14 a la 7229/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a Projecte de TIL aprovat (I a VIII). (BOPIB núm.
161, de 25 de juliol de 2014).
Quins són els centres docents de primària i de secundària
de Menorca, de Mallorca, d'Eivissa i de Formentera amb el
Projecte de TIL aprovat a dia 15 de juliol de 2014?
La informació solAlicitada és a la vostra disposició al
Departament d'Inspecció Educativa.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta de RGE núm. 7235/14, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a obres
de reforma i rehabilitació del Palau d'Arxiu. (BOPIB núm.
161, de 25 de juliol de 2014).
En quina data es preveu finalitzar les obres de rehabilitació
i reforma del Palau d'Arxiu com a seu definitiva de l'Arxiu del
Regne de Mallorca?
Les obres de construcció, rehabilitació i reforma de la seu
definitiva de l'Arxiu del Regne de Mallorca han acabat i s'està
en procés de trasllat de materials i d'adequació als nous espais.
Es preveu que l'Arxiu del Regne de Mallorca obrirà al públic
durant el darrer trimestre de 2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta de RGE núm. 7236/14, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Arxiu
del Regne de Mallorca. (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de
2014).

propietat de l'edifici per tal de solucionar aquesta circumstància
i la propietat ens ha informat que està en vies de solucionar-ho.

En quina data es preveu el trasllat de l'Arxiu del Regne de
Mallorca a la seva seu definitiva?

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta de RGE núm. 7266/14, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a fons per la
lluita contra la pobresa infantil. (BOPIB núm. 161, de 25 de
juliol de 2014).

El trasllat de l'Arxiu del Regne de Mallorca a la seva seu
definitiva conclou al setembre de 2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AF)
A les Preguntes RGE núm. 7252/14 i 7253/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a queixa Mallorca Accessible i queixa Mallorca Accessible (I
i II). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Quines accions ha realitzat la Conselleria d'Educació
davant la queixa formulada per Mallorca Accessible pel
incompliment de la Llei 3/1993 d'accessibilitat a I.B. Joan
Alcover, Avgda. Alemanya 14? Quines accions ha realitzat la
Conselleria d'Educació davant la queixa formulada per
Mallorca Accessible pel incompliment de la Llei 3/1993
d'accessibilitat a I.B. Ramon Llull, Avgda. Portugal 2?
L'acció ja s'ha iniciat i està en fase de redacció del projecte
per a la supressió de barreres arquitectòniques.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 7254/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a queixa
Mallorca Accessible. ((BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de
2014).
Quines accions ha realitzat la Conselleria d'Educació
davant la queixa formulada per Mallorca Accessible per
incompliment de la Llei 3/1993 d'accessibilitat a la seu de la
Conselleria Alfons Magnànim 29?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ocupa
parcialment l'edifici d'Alfons el Magnànim núm. 29 en règim de
lloguer i per tant per realitzar qualsevol actuació a les zones
comunes de l'edifici en matèria d'obres és necessària
l'autorització dels propietaris. D'altra banda, el règim legal és de
comunitat de propietaris i, per tant, resulta d'aplicació la
normativa en matèria de Propietat Horitzontal. Això no obstant,
des de la Conselleria s'han iniciat les actuacions adients als
efectes que els propietaris de l'edifici acceptin l'execució de les
obres necessàries a la planta baixa de l'edifici per tal d'assegurar
l'òptim compliment de la normativa de supressió de barreres
arquitectòniques, ja que afecta elements comuns de l'edifici. La
Secretaria General ha convocat diverses reunions amb la

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

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

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta de RGE núm. 7267/14, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a fons per la
lluita contra la pobresa infantil (II). (BOPIB núm. 161, de 25
de juliol de 2014).
Quina serà o ha estat la distribució per necessitats dels
879.875i que rebran les Illes Balears del Fons extraordinari
creat per lluitar contra la pobresa infantil, aprovada pel
Consell Territorial de Serveis Socials i de la Dependència?
El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha
distribuït dels 879.875,20i en base a l'AROPE de 2012, que és
del 28,2. En cap cas, ha determinat una distribució concreta del
fons. Les necessitats a cobrir són les despeses relacionades amb
l'alimentació, de roba i d'higiene bàsica, de transport públic o
escolar per al trasllat a centres educatius, despeses
d'escolarització i/o d'esbarjo en època de vacances escolars.
Seran els municipis, en darrer cas, els que decidiran quines són
les prioritats de les seves famílies en risc d'exclusió social.
Palma, 5 d'agost de 2014
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta de RGE núm. 7268/14, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a fons per la
lluita contra la pobresa infantil (III). (BOPIB núm. 161, de 25
de juliol de 2014).
Quina serà/o ha estat la participació dels consells insulars
en la distribució dels 879.875i que rebran les Illes Balears del
Fons extraordinari creat per lluitar contra la pobresa infantil,
aprovada pel Consell Territorial de Serveis Socials i de la
Dependència?
Per qüestions d'agilitat i tenint en compte l'altura d'any que
ens trobem, s'ha cercat la fórmula més ràpida i eficient de
distribució. Per això, s'ha optat -des del Govern de les Illes
Balears- per formalitzar convenis de colAlaboració directament
amb cada un dels municipis interessats.
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Palma, 5 d'agost de 2014
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Palma, 31 de juliol de 2014
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 7269/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a fons per la lluita
contra la pobresa infantil (IV). (BOPIB núm. 161, de 25 de
juliol de 2014).

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta de RGE núm. 7322/14, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
transferències monetàries a famílies al 2013 (III). (BOPIB
núm. 161, de 25 de juliol de 2014).

Quina serà/o ha estat la distribució dels 879.875i que
rebran les Illes Balears del Fons extraordinari creat per lluitar
contra la pobresa infantil, en base a l'actual distribució
competencial?

Quantia de les prestacions econòmiques a les illes al 2013
en l'aplicació de la Llei de dependència?

Com ja els hem informat en la resposta a la pregunta
parlamentària núm. 7267/2014, el Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat ha distribuït els 879.785i en base a l'AROPE
de 2012, que és del 28,2. Les necessitats a cobrir són les
despeses relacionades amb l'alimentació, de roba i d'higiene
bàsica, de transport públic o escolar per al trasllat a centres
educatius, despeses d'escolarització i/o d'esbarjo en època de
vacances escolars. Seran els municipis, en darrer cas, els que
decidiran quines són les prioritats de les seves famílies en risc
d'exclusió social.
Palma, 9 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta de RGE núm. 7320/14, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
transferències monetàries a famílies al 2013 (I). (BOPIB núm.
161, de 25 de juliol de 2014).
Quina és la quantia econòmica de despesa al 2013 de
l'aplicació de la FAS a les nostres illes?
L'import del Fons d'Assistència Social (FAS) executat a
l'any 2013, ha estat de 12.426,38i.
Palma, 31 de juliol de 2014
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta de RGE núm. 7321/14, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
transferències monetàries a famílies al 2013 (II). (BOPIB núm.
161, de 25 de juliol de 2014).
Quina és la quantia econòmica de despesa al 2013 que ha
suposat l'aplicació de la FAS a les nostres illes de la LISMI?
L'import de les prestacions de la Llei d'integració social de
les persones amb discapacitat (LISMI) de l'any 2013, ha estat de
353.149,19i.

La quantia de les prestacions econòmiques a les Illes al 2013
en l'aplicació de la Llei de dependència és de 41.021.289,92i.
Palma, 18 d'agost de 2014
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta de RGE núm. 7323/14, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
transferència monetària a famílies al 2013 (IV). (BOPIB núm.
161, de 25 de juliol de 2014).
Quina és per illes la quantia econòmica executada al 2013
de la Renda Mínima d'Inserció?
Quantia executada RMI 2013
- Mallorca:
5.935.809,56i
- Menorca:
816.219,76i
- Eivissa:
251.205.56i
- Formentera:
9.195.430,00i
Palma, 18 d'agost de 2014
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta de RGE núm. 7325/14, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
transferències monetàries a famílies al 2013 (VI). (BOPIB
núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Quantes són les persones beneficiaries a cada una de les
Illes al 2013 de la Renda Mínima d'Inserció?
Mallorca: 1.761 beneficiaris.
Menorca: 394 beneficiaris.
Eivissa: 90 beneficiaris.
Formentera: 6 beneficiaris.
Palma, 16 d'agost de 2014
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 7328/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló Martí, relativa a percepcions
econòmiques no periódiques (II). (BOPIB núm. 161, de 25 de
juliol de 2014).

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 7365/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a registre de
voluntats anticipades. (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de
2014).

Quina ha estat la quantia econòmica executada a cada illa
del programa d'acolliment de persones majors al 2013?

Quin és el nombre de declaracions de voluntats anticipades
registrades al Registre de voluntats anticipades de les Illes
Balears, desglossat per illa de procedència, durant l'any 2013?

Total Mallorca:
Total Menorca:
Total

12.127,92i
1.496.40i
13.624,32i

Palma, 31 de juliol de 2014
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

El nombre total de voluntats anticipades de l'any 2013 són
703:
Mallorca 554
Menorca 80
Eivissa 69
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta de RGE núm. 7333/14, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
percepcions econòmiques no periòdiques (VII). (BOPIB núm.
161, de 25 de juliol de 2014).
Quina ha estat l'execució del programa de la Targeta
Bàsica per municipis al 2012?
Mallorca:
Alaró 29, Alcúdia 52, Algaida 34, Andratx 46, Ariany 5,
Artà 39, Banyalbufar 1, Binissalem 40, Búger 5, Bunyola 15,
Calvià 145, Campanet 18, Campos 31, Capdepera 29, Consell
13, Costitx 8, Deià 4, Escorca 1, Esporles 13, Felanitx 66,
Fornalutx 3, Inca 213, Lloret de Vista Alegre 12, Lloseta 42,
Llubí 14, Llucmajor 190, Manacor 209, Mancor de la Vall 7,
Maria de la Salut 16, Marratxí 139, Montuïri 8, Muro 23, Palma
3499, Petra 19, Pollença 47, Porreres 33, Puigpunyent 7, Sa
Pobla 100, Sant Joan 9, Sant Llorenç des Cardassar 16, Santa
Eugènia 7, Santa Margalida 29, Santa Maria del Camí 39,
Santanyí 37, Selva 16, Sencelles 15, Ses Salines 9, Sineu 20,
Sóller 68, Son Servera 38, Valldemossa 3, Vilafranca 19.
Total: 5.500.
Menorca:
Alaior 22, Ciutadella 134, Es Castell 31, Es Mercadal 14, Es
Migjorn Gran 7, Ferreries 19, Maó 171. Total: 398.
Eivissa:
Eivissa 349, Sant Antoni de Portmany 135, Sant Joan de
Labritja 29, Sant Josep de Sa Talaia 84, Sant Lluís 21, Santa
Eulària des Riu 144. Total: 762.
Formentera: 43.
Palma, 18 d'agost de 2014
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 7375/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a dades de
gestió del Sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència
(III). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Quin és el nombre total de beneficiaris del SAAD,
relacionats per illes i per prestacions, durant el mes de maig
de 2014?
Servei d'Atenció residencial
Mallorca: 1.613
Menorca: 265
Eivissa: 147
Formentera: 3
Centre de dia i nit
Mallorca: 771
Menorca: 110
Eivissa: 35
Formentera: 27
Prestacions econòmiques vinculades al servei
Mallorca: 282
Menorca: 24
Eivissa: 34
Formentera: 3
Prestació econòmica per a cures i entorn familiar
Mallorca: 6.499
Menorca: 878
Eivissa: 807
Formentera: 48
Ajuda a domicili
Mallorca: 46
Menorca: 1
Eivissa: 1
Formentera: 0
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Total prestacions
Mallorca: 9.211
Menorca: 1.278
Eivissa: 1.024
Formentera: 81
(font: SISAAD)
Palma, 18 d'agost de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 7376/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a dades de
gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència
(IV). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Quin es el nombre total de beneficiaris del SAAD,
relacionats per illes i per prestacions, durant el mes de juny de
2014?
Servei d'Atenció residencial
Mallorca: 1.614
Menorca: 271
Eivissa: 148
Formentera: 3
Centre de dia i nit
Mallorca: 773
Menorca: 111
Eivissa: 33
Formentera: 27
Prestacions econòmiques vinculades al servei
Mallorca: 326
Menorca: 26
Eivissa: 37
Formentera: 4
Prestació econòmica per a cures i entorn familiar
Mallorca: 6.468
Menorca: 886
Eivissa: 820
Formentera: 48
Ajuda a domicili
Mallorca: 76
Menorca: 6
Eivissa: 11
Formentera: 0
Total prestacions
Mallorca: 9.257
Menorca: 1.300
Eivissa: 1.049
Formentera: 82
(font: SISAAD-T1_10 situació dependència. Prestacions/
Informació actual/Nivell d'agregació: Illa i municipi/Data: 30 de
juny de 2014)
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Palma, 18 d'agost de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 7377/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a dades de
gestió del sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència
(V). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Quin es el nombre total de beneficiaris del SAAD,
relacionats per illes i per mes, que han sortit del sistema per
decès, durant l'any 2014?
Gener
Mallorca: 257; Menorca: 23; Eivissa: 31; Formentera: 0.
Febrer
Mallorca: 239; Menorca: 22; Eivissa: 14; Formentera: 1.
Març
Mallorca: 231; Menorca: 27; Eivissa: 13; Formentera: 0.
Abril
Mallorca: 219; Menorca: 23; Eivissa: 23; Formentera: 0.
Maig
Mallorca: 184; Menorca: 29; Eivissa: 19; Formentera: 1.
Juny
Mallorca: 186; Menorca: 16; Eivissa: 16; Formentera: 16.
(font: SISAAD)
Palma, 18 d'agost de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 7379/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Fons
estatal per a la pobresa (I). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol
de 2014).
Quin és el nombre de menors de les Illes Balears que es
podran beneficiar del Fons Estatal per a la pobresa?
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, tendrem la informació una vegada la poguem verificar.
Palma, 5 d'agost de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 7384/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Fons
Estatal per a la pobresa (VI). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol
de 2014).
Quines seran les prioritats que marcarà el Govern de les
Illes Balears en relació amb la despesa del Fons Estatal per a
la pobresa infantil de les Illes Balears?
A partir dels objectius que marca el Govern d'Espanya en el
Pla d'Inclusió Social 2013-2016, les prioritats del Govern de les
Illes Balears seran les de donar resposta a les situacions de
necessitat derivades de la conjuntura econòmica i que afecten a
les famílies i unitats de convivència amb menors a càrrec i que
es troben en situació de vulnerabilitat o d'exclusió social, i que
inclouran prioritàriament:
- Despeses d'alimentació.
- Despeses de roba i d'higiene bàsica.
- Despeses de transport públic o escolar per al trasllat a
centres educatius.
- Despeses d'escolarització.
- Despeses d'esbarjo en època de vacances escolars.
Palma, 5 d'agost de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 7388/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a repartiment
aritmètic en català i en castellà en els projectes TIL. (BOPIB
núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
En quina normativa o instrucció de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears es
contempla el repartiment aritmètic del 50% en català i el 50%
en castellà en els projectes TIL de les Illes Balears?
La normativa que regula els projectes de tractament integrat
de llengües no fa referència a un repartiment aritmètic del 50%
en català i el 50% en castellà.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Percentatge total de genèrics sobre el total: 45,81%
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 7414/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a percentatge de
l'import de genèrics sobre total facturats. (BOPIB núm. 161, de
25 de juliol de 2014).
En relació amb el consum de medicaments genèrics al
Servei de Salut de les Illes Balears, quin és el percentatge de
l'import facturat en medicaments facturats, des de dia 1 de
gener de dia 30 de juny de 2014?
Gener a juny de 2014
Import de genèrics:
20.401.366,28
Import total:
111.796.549,63
Percentatge d'import de genèrics sobre el total: 18,25%
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BC)
A les Preguntes RGE núm. 7553/14 i 7554/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a despesa representació i a despesa representació, Conselleria
d'Educació 2013 (I i II). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).
Quina ha estat la quantia de despesa de representació que
ha generat la Conselleria d'Educació i Cultura durant l'any
2013? Se solAlicita detall per cada un dels consellers i per cada
un dels secretaris generals.
Per part d'aquesta Conselleria d'Hisenda i Pressuposts no es
pot saber la quantia de despesa de representació que ha generat
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats durant l'any
2013, atès que en el sistema de gestió comptable
econòmicofinancera no hi consta el causant de la despesa. No
obstant això es pot demanar aquesta informació a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 7413/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a percentatge
d'envasos de genèrics sobre total facturats. (BOPIB núm. 161,
de 25 de juliol de 2014).
En relació al consum de medicaments genèrics al Servei de
Salut de les Illes Balears, quin és el percentatge d'envasos de
genèrics sobre el total de medicaments facturats, des de dia 1
de gener de dia 30 de juny de 2014?
Gener a juny de 2014
Envasos de genèrics:
Total d'envasos:

3.808.787
8.314.741
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Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 7555/14, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
representació, gerent Ibsalut, 2013. (BOPIB núm. 162, d'1
d'agost de 2014).
Quina és la quantia de despesa de representació que ha
generat el gerent de l'Ibsalut durant l'any 2013? Se solAlicita
s'especifiqui per nom del gerent.
Per part d'aquesta Conselleria d'Hisenda i Pressuposts no es
pot saber la quantia de despesa de representació que ha generat
el gerent de l'Ibsalut durant l'any 2013, atès que en el sistema de
gestió comptable econòmicofinancera no hi consta el causant de
la despesa. No obstant això es pot demanar aquesta informació
a l'Ibsalut.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 7565/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
representació consellers i conselleres 2013. (BOPIB núm. 162,
d'1 d'agost de 2014).
Quina és la quantia de despesa de representació que han
generat els consellers i conselleres del Govern de les Illes
Balears durant l'any 2013? Se solAlicita detalla per cada un
dels consellers.
Per part d'aquesta Conselleria d'Hisenda i Pressuposts no es
pot saber la quantia de despesa de representació que han generat
tots els consellers i conselleres durant l'any 2013, atès que en el
sistema de gestió comptable econòmicofinancera no hi consta
el causant de la despesa. No obstant això es pot demanar
aquesta informació a cada una de les conselleries del Govern de
les Illes Balears.
La quantia de despesa de representació (subconcepte
pressupostari 22601: atencions protocolAlàries i de
representació) que ha generat el conseller d'Hisenda i
Pressuposts del Govern de les Illes Balears durant l'any 2013 ha
estat de 0.00i.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 7566/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa
representació secretaries generals 2013. (BOPIB núm. 162, d'1
d'agost de 2014).
Quina és la quantia de despesa de representació que han
generat els secretaris i les secretàries generals de les
conselleries del Govern de les Illes Balears durant l'any 2013?
Se solAlicita detalla per cada un dels secretaris i secretàries de
cada una de les conselleries.
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Per part d'aquesta Conselleria d'Hisenda i Pressuposts no es
pot saber la quantia de despesa de representació que han generat
tots els secretaris i secretàries generals de cada una de les
conselleries durant l'any 2013, atès que en el sistema de gestió
comptable econòmicofinancera no hi consta el causant de la
despesa. No obstant això es pot demanar aquesta informació a
cada una de les conselleries del Govern de les Illes Balears.
La quantia de despesa de representació (subconcepte
pressupostari 22601: atencions protocolAlàries i de
representació) que ha generat la secretària general de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes
Balears durant l'any 2013 ha estat de 0.00i.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
BG)
A les Preguntes RGE núm. 7568/14 i 7587/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (10 i 9). (BOPIB núm.
162, d'1 d'agost 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 juliol 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 juliol de 2014?
Cap.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BH)
A les Preguntes RGE núm. 7569/14 i 7570/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
nombre de ginecòlegs i ginecòlogues i nombre de ginecòlegs
i ginecòlogues objectors. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).
Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per
hospital, el mes de juliol de 2014? Quants de ginecòlegs i
ginecòlogues hi ha a cada hospital públic de la nostra
comunitat autònoma, que s'han declarat objectors per a la
realització d'interrupcions voluntàries de l'embaràs, desglossat
per hospital, el mes de juliol de 2014?
Total ginecòlegs hospitals juliol 2014
HUSE

HSLL

HCIN

HM

HCM

HGMO

FOR

33

22

12

16

12

9

2
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Ginecòlegs objectors de consciència juliol 2014
HUSE

HSLL

HCIN

HM

HCM

HGMO

FOR

30

10

5

9

5

3

0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

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
juliol de 2014?
A data d'avui es disposa de les següents dades declarades
pels centres:

BI)

Aurora Clinic: Total 2014: 108.
Gener 13; febrer 18; març 15; abril 19; maig 11; juny 13;
juliol(*) 19

A les Preguntes RGE núm. 7579/14 a 7582/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (1 a 4). (BOPIB núm.
162, d'1 d'agost de 2014).

Centre Médico Aragón: Total 2014: 391.
Gener 70; febrer 46; març 60; abril 44; maig 60; juny 57;
juliol(*) 54

Ordre de Publicació

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals, el mes de juliol de 2014?
Quantes de químiques de l'embaràs s'han realitzat? Quantes de
voluntàries de l'embaràs quirúrgiques s'han realitzat als
hospitals públics de la nostra comunitat autònoma, desglossat
per hospitals, el mes de juliol de 2014? Quantes a l'Hospital
Verge de la Salut, el mes de juliol de 2014?

E.M.E.C.E: Total 2014: 401.
Gener 67; febrer 53; març 64; abril 61; maig 50; juny 48;
juliol(*) 58
TOTAL: 900.
Gener 150; febrer 117; març 139; abril 124; maig 121; juny 118;
juliol(*) 131
(*) les dades no són definitives i poden tenir modificacions.

Total IVE hospitals públics 1/07/2014 - 31/07/2014

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

Químiques

Quirúrgiques

Total

6
21
27
6
10
11
31
1
113

0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
21
27
6
10
11
31
1
113

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 7583/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (5). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).
Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut el mes de juliol de 2014?
Sí.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 7584/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (6). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BL)
A les Preguntes RGE núm. 7585/14 i 7586/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (7 i 8). (BOPIB núm.
162, d'1 d'agost 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 juliol 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 juliol de 2014?
Juliol 2014
Centre
EMECE
Aurora Clínic
Centro Médico Aragón
Total

IVE
10
4
1
15

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Import
3.600
1.360
340
5.300
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Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 7605/14, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a III Mostra
del Comerç Llatinoamericà. (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 7656/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Servei
d'assessorament lingüístic IB3 (3). (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).

Quin ha estat el patrocini, l'aportació econòmica, els
mitjans materials o humans, que ha destinat la Direcció
General de Cooperació i Immigració en la realització de la III
Mostra del Comerç Llatinoamericà celebrat en la Ciutat de
Palma?

Per quins motius l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears ha decidit prescindir de la Universitat de les Illes
Balears a l'hora d'establir un nou servei d'assessorament
lingüístic?

Des de la Direcció General de Cooperació i Immigració no
s'ha fet cap patrocini, ni aportació econòmica, ni cap mitjà
material o humà.
Palma, 18 de setembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 7654/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Servei
d'assessorament lingüístic IB3 (1). (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).
Per quins motius l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears ha optat per externalitzar el servei d'assessorament
lingüístic?
El servei sempre ha estat un assessorament extern a
l'estructura d'IB3.
Santa Ponça, 19 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 7655/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Servei
d'assessorament lingüístic IB3 (2). (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).
Quins han estat els criteris científics o filològics que han
portat l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a
externalitzar el servei d'assessorament lingüístic?
La prestació d'un servei des de fora de l'estructura pròpia
obeeix a un model de gestió i no a altres criteris. En qualsevol
cas l'externalització d'aquest ha estat sempre l'opció elegida per
IB3.
Santa Ponça, 19 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

La presència de la Universitat de les Illes Balears està
garantida amb el compliment de l'establert en el llibre d'estil
d'IB3, avalat per la UIB.
Santa Ponça, 19 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 7657/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Servei
d'assessorament lingüístic IB3 (4). (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).
Per quins motius l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears ha decidit prescindir de l'Institut d'Estudis Baleàrics
a l'hora d'establir un nou servei d'assessorament lingüístic?
La colAlaboració amb l'Institut d'Estudis Baleàrics és estreta
i contínua.
Santa Ponça, 19 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 7658/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Servei
d'assessorament lingüístic IB3 (5). (BOPIB núm. 163, de 5 de
setembre de 2014).
Quins seran els criteris per adjudicar el contracte
d'externalització del servei d'assessorament lingüístic de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?
Els criteris d'adjudicació són els que consten en el plec de
bases administratives publicat en el perfil del contractant de
l'EPRTVIB, accessible a través de la seva pàgina web
corporativa a la qual hi pot accedir lliurement qualsevol
interessat.
Santa Ponça, 19 de setembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 10004/14, de 4 diputats del Grup Parlamentari
Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, sobre les línies
bàsiques d'actuació i les competències en cultura i patrimoni.

A)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'octubre de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'explicar les línies bàsiques d'actuació i les
competències, en cultura i patrimoni, de la recentment
recuperada Direcció General de Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'octubre de 2014, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
10062/14, presentat pel president de la Junta de Personal del
Parlament de les Illes Balears, mitjançant el qual comunica que
dia 20 d'octubre d'enguany es constituí la Junta de Personal i
foren elegits els càrrecs següents:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 10005/14, de 4 diputats del Grup Parlamentari
Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
Vicepresident i Conseller de Presidència, sobre el procés de
reestructuració del sector públic instrumental.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'octubre de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller de
Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'explicar la conclusió del procés de
reestructuració del sector públic instrumental i el resultat dels
distints recursos davant la jurisdicció social, així com la
incidència econòmica de tot el procés, amb especial referència
a la implicació de l'actual jurisprudència del Tribunal Suprem.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Constitució i càrrecs de la Junta de Personal i membres
que han de formar part del Comitè de Seguretat i Salut del
Parlament de les Illes Balears.

President:
Jeroni Martí i González
Vicepresident:
Antoni Tortella i Soler
Secretari:
Alberto Barceló i Crespí
Vocals:
Jesús Cardona i Martín
Jaume Riera i Pou
Així mateix, comunica els membres d'aquesta junta que han
de formar part del Comitè de Seguretat i Salut del Parlament de
les Illes Balears, que en són els següents:
Jeroni Martí i González
Antoni Tortella i Soler
Alberto Barceló i Crespí
Jesús Cardona i Martín
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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