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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
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fixos discontinus.
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J) RGE núm. 10307/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a afiliacions a la Seguretat
Social i hores treballades.
11398
K) RGE núm. 10308/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a atur de llarga durada.
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L) RGE núm. 10309/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prestacions i atur.
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M) RGE núm. 10310/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Índex de
desenvolupament humà.
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N) RGE núm. 10342/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a enquesta de
satisfacció de serveis sanitaris (1).
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O) RGE núm. 10343/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a enquesta de
satisfacció de serveis sanitaris (2).
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P) RGE núm. 10344/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a enquesta de
satisfacció de serveis sanitaris (3).
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Q) RGE núm. 10345/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reiteració pregunta.
11399
R) RGE núm. 10346/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a metgessa a
l'Hospital d'Inca.
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S) RGE núm. 10350/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractació de
manescals.
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T) RGE núm. 10358/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques realitzades amb el Da Vinci (I).
11400
U) RGE núm. 10359/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques realitzades amb el Da Vinci (II).
11400
V) RGE núm. 10360/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques realitzades amb el Da Vinci (III).
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X) RGE núm. 10361/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
quirúrgiques realitzades amb el Da Vinci (IV).
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Y) RGE núm. 10362/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a turistes estrangers comunitaris (I).
11400
Z) RGE núm. 10363/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a turistes estrangers comunitaris (II).
11400
AA) RGE núm. 10364/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a turistes estrangers comunitaris (III).
11400
AB) RGE núm. 10365/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a turistes estrangers comunitaris (IV).
11401
AC) RGE núm. 10366/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a turistes estrangers comunitaris cobrada (I).
11401
AD) RGE núm. 10367/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a turistes estrangers comunitaris cobrada (II).
11401
AE) RGE núm. 10368/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a turistes estrangers comunitaris cobrada (III).
11401
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AF) RGE núm. 10369/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a turistes estrangers comunitaris cobrada (IV).
11401
AG) RGE núm. 10370/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a tercers per assegurances privades (I).
11401
AH) RGE núm. 10371/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a tercers per assegurances privades (II).
11401
AI) RGE núm. 10372/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a tercers per assegurances privades (III).
11402
AJ) RGE núm. 10373/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a tercers per assegurances privades (IV).
11402
AK) RGE núm. 10374/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a tercers per assegurances privades cobrada (I).
11402
AL) RGE núm. 10375/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a tercers per assegurances privades cobrada (II).
11402
AM) RGE núm. 10376/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a tercers per assegurances privades cobrada (III).
11402
AN) RGE núm. 10377/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària
a tercers per assegurances privades cobrada (IV).
11402
AO) RGE núm. 10378/14, 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 7 de novembre.
11403

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 10357/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a restriccions de personal
als centres de salut.
11404
B) RGE núm. 10380/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament de
centres assistencials.
11404
C) RGE núm. 10436/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fons bibliogràfic de
l'Editorial Moll.
11404
D) RGE núm. 10437/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acusació contra Cristina
de Borbón.
11404
E) RGE núm. 10438/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exclusió
social.
11404
F) RGE núm. 10439/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de
la Llei de la bona administració i del bon govern.
11404
G) RGE núm. 10440/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a combatre la
desigualtat social.
11404
H) RGE núm. 10441/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
precarietat laboral.
11405
I) RGE núm. 10442/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte per
l'educació.
11405
J) RGE núm. 10443/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a perillositat d'anar
a les escoles.
11405
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K) RGE núm. 10444/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats de
la targeta intermodal de transports.
11405
L) RGE núm. 10445/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
valoració i atenció primerenca per a menors de sis anys.
11405
M) RGE núm. 10446/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni amb
la UIB relatiu al programa de beques per allotjament.
11405
N) RGE núm. 10447/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dessaladora
de l'illa de Formentera.
11406
O) RGE núm. 10448/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgia de
Parkinson.
11406
P) RGE núm. 10449/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost de
la Conselleria d'Administracions Públiques destinats als municipis de les Illes Balears.
11406
Q) RGE núm. 10450/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment
de la biomassa en el marc de l'impuls de les energies renovables.
11406
R) RGE núm. 10451/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cronograma
d'execució d'obra i posada en servei de l'enllaç Mallorca-Eivissa.
11406
S) RGE núm. 10452/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2015.
11406
T) RGE núm. 10453/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'habitatge.
11406

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 10234/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a temporada turística i
contractació.
11407
B) RGE núm. 10235/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a incompliment del
compromís del conseller respecte de qualitat turística lligada a qualitat en l'ocupació.
11407
C) RGE núm. 10317/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de salut
tancats (I).
11408
D) RGE núm. 10318/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de salut
tancats (II).
11408
E) RGE núm. 10319/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemàtica
assistencial als centres sanitaris.
11408
F) RGE núm. 10320/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que
treballen sense signar contracte.
11408
G) RGE núm. 10321/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitats bàsiques
tancades.
11408
H) RGE núm. 10322/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones desateses
per Atenció Primària.
11408
I) RGE núm. 10323/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord per
consensuar el tancament d'unitats bàsiques.
11409
J) RGE núm. 10324/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervencions
11409
quirúrgiques anulAlades.
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K) RGE núm. 10325/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a primeres consultes
11409
anulAlades.
L) RGE núm. 10326/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hospitalitzacions
11409
anulAlades.
M) RGE núm. 10327/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que no
rebran atenció.
11409
N) RGE núm. 10328/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a electromiogrames
11409
anulAlats.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 10244/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a conveni amb l'IOC (Institut Obert de Catalunya).

11410

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 5806/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a agenda oficial del president.
11410
B) A la Pregunta RGE núm. 1158/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a PADI (V).

11410

C) A la Pregunta RGE núm. 1159/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a PADI (VI).

11410

D) A la Pregunta RGE núm. 1959/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Centre de dia de Consell
(III).
11411
E) A la Pregunta RGE núm. 2300/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques, febrer 2014 (II).
11411
F) A la Pregunta RGE núm. 4320/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa Medi Obert,
març 2014.
11411
G) A la Pregunta RGE núm. 5734/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pacients derivats a
la Fundació Kovacs 2011.
11411
H) A la Pregunta RGE núm. 5735/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pacients derivats a
la Fundació Kovacs 2011.
11411
I) A les Preguntes RGE núm. 5801/14 a 5808/14, presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a derivats
d'Eivissa i Formentera a Son Espases (I a VIII).
11412
J) A la Pregunta RGE núm. 5925/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats aportades a
Salut i Força per la Conselleria de Família i Serveis Socials.
11413
K) A la Pregunta RGE núm. 6004/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a nounats hospital de
Son Llàtzer morts, 2014.
11413
L) A la Pregunta RGE núm. 6012/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a declaracions Sr. Arias
Cañete.
11413
M) A les Preguntes RGE núm. 6207/14 a 6226/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a pla d'estiu
2014 a l'Hospital Universitari de Son Espases, a l'Hospital de Son Llàtzer, a l'Hospital d'Inca, a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital
General, a l'Hospital Joan March, a l'Hospital Mateu Orfila, a l'Hospital Can Misses, a l'Hospital de Formentera i a la Gerència d'Atenció
Primària de Mallorca (I i II).
11413
N) A les Preguntes RGE núm. 6258/14 a 6260/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a Fons de
Garantia Assistencial (1-3).
11414
O) A la Pregunta RGE núm. 6488/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a llits tancats a l'estiu
(2014).
11414
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P) A la Pregunta RGE núm. 6860/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a quantitat econòmica dedicada
11414
a suport o colAlaboració amb produccions audiovisuals (II).
Q) A la Pregunta RGE núm. 6877/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a estudi del Ministeri sobre
pesca de ròssec al Parc Nacional de Cabrera (1).
11414
R) A la Pregunta RGE núm. 6878/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a estudi del Ministeri sobre
pesca de ròssec al Parc Nacional de Cabrera (2).
11415
S) A la Pregunta RGE núm. 6975/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a intervencions
quirúrgiques, juny 2014 (II).
11415
T) A les Preguntes RGE núm. 7064/14 a 7066/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a persones
derivades a l'Hospital de la Creu Roja, Sant Joan de Déu i Policlínica Miramar.
11415
U) A la Pregunta RGE núm. 7095/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a programa Servei
d'ajuda a domicili d'alta intensitat (3).
11415
V) A la Pregunta RGE núm. 7096/14 , presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a programa Servei
d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (4).
11416
X) A la Pregunta RGE núm. 7098/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa Servei
d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (6).
11416
Y) A la Pregunta RGE núm. 7099/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa Servei
d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (7).
11416
Z) A la Pregunta RGE núm. 7101/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a població balear
potencialment dependent.
11416
AA) A la Pregunta RGE núm. 7102/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa Servei
d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (8).
11416
AB) A la Pregunta RGE núm. 7103/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa Servei
d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (9).
11417
AC) A la Pregunta RGE núm. 7104/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa Servei
d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (10).
11417
AD) A la Pregunta RGE núm. 7110/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa Servei
d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (1).
11417
AE) A la Pregunta RGE núm. 7111/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa Servei
d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (2).
11417
AF) A la Pregunta RGE núm. 7112/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa Servei
d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (11).
11417
AG) A la Pregunta RGE núm. 7113/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa Servei
d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (12).
11418
AH) A la Pregunta RGE núm. 7114/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa Servei
d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (13).
11418
AI) A la Pregunta RGE núm. 7115/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Servei d'Ajuda a
Domicili Ajuntaments.
11418
AJ) A la Pregunta RGE núm. 7116/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa Servei
d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (14).
11418
AK) A la Pregunta RGE núm. 7120/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a reducció de la
despesa del Govern en aplicació de les noves valoracions realitzades des de l'any 2012.
11418
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AL) A la Pregunta RGE núm. 7234/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ESPA i alfabetització
de les Escoles de Persones Adultes.
11418
AM) A la Pregunta RGE núm. 7239/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla forestal de les Illes
Balears (I).
11419
AN) A la Pregunta RGE núm. 7241/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla Forestal de les Illes
Balears (II).
11420
AO) A la Pregunta RGE núm. 7327/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a percepcions
econòmiques no periòdiques (I).
11420
AP) A la Pregunta RGE núm. 7378/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a dades de gestió del
sistema per a l'autorització i atenció a la dependència (VI).
11421
AQ) A la Pregunta RGE núm. 7381/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a fons estatal per a
la pobresa (III).
11421
AR) A la Pregunta RGE núm. 7382/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a fons estatal per a
la pobresa (IV).
11421
AS) A la Pregunta RGE núm. 7383/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Fons estatal per a
la pobresa (V).
11422
AT) A la Pregunta RGE núm. 7385/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a concert educatiu
amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (I).
11422
AU) A la Pregunta RGE núm. 7386/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a concert educatiu
amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (I).
11422
AV) A la Pregunta RGE núm. 7387/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a concert educatiu
amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (III).
11422
AX) A la Pregunta RGE núm. 7434/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a salut laboral (I).
11423
AY) A la Pregunta RGE núm. 7435/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a salut laboral (II).
11423
AZ) A la Pregunta RGE núm. 7441/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla Prevea (I).
11423
BA) A la Pregunta RGE núm. 7442/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla Prevea (II).
11423
BB) A la Pregunta RGE núm. 7443/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla Prevea (III).
11423
BC) A la Pregunta RGE núm. 7444/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió Consultiva
11423
de Convenis ColAlectius.
BD) A la Pregunta RGE núm. 7494/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a formació permanent als
mestres d'educació infantil.
11424
BE) A la Pregunta RGE núm. 7495/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a formació permanent als
mestres d'educació infantil II.
11424
BF) A la Pregunta RGE núm. 7501/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Llei 5/2011, d'Economia
Social (1).
11424
BG) A la Pregunta RGE núm. 7502/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Llei 5/2011, d'Economia
Social (II).
11424
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BH) A les Preguntes RGE núm. 7538/13 a 7543/14, presentades per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a trasllats a Son
Espases amb avioneta ambulància 2012, 2013 i 2014; trasllats fora de la CAIB amb avioneta ambulància 2012, 2013 i 2014. 11425
BI) A la Pregunta RGE núm. 7552/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa de
representació Conselleria d'Educació.
11425
BJ) A la Pregunta RGE núm. 7572/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nins/nies acollits al PADI.
11425
BK) A la Pregunta RGE núm. 7573/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet , relativa a cànon establert del
Servei de Salut de les Illes Balears.
11426
BL) A la Pregunta RGE núm. 7574/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cànon variable del Servei
de Salut de les Illes Balears.
11426
BM) A la Pregunta RGE núm. 7577/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a voluntats anticipades.
11426
BN) A les Preguntes RGE núm. 7592/14 i 7593/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a Hospital
Mateu Orfila (1 i 2).
11426
BO) A les Preguntes RGE núm. 7594/14 i 7595/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a Hospital
Mateu Orfila (3 i 4).
11426

(5)

BP) A la Pregunta RGE núm. 7596/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Hospital Mateu Orfila
11427

(6).

BQ) A la Pregunta RGE núm. 7597/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Hospital Mateu Orfila
11427

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 10311/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut, sobre el caos
generat a l'Atenció Primària de salut arran de la reducció de mitjans humans.
11427

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 10284/14 i 10304/14/14.

11427

B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials al Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a l'any 2015 (RGE núm. 10250/14).
11427
C) SolAlicitud de sessions extraordinàries per tal de dur a terme els treballs de la de la Comissió no permanent d'investigació sobre
tot el relacionat amb la selecció dels terrenys, l’adjudicació de les obres, la construcció i el desenvolupament de les obres, el modificat
i els complementaris relacionats amb aquesta infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments, la posada en marxa, els accessos
viaris i les modificacions viàries relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb la construcció, la dotació
i la posada en funcionament de l’hospital de referència de Son Espases (RGE núm. 10277/14).
11428

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014.

11428
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, aprovà les següents Resolucions
derivades del Debat sobre l'orientació política general del
Govern.
Palma, a 12 de novembre de 2014
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de millora dels resultats educatius
de la nostra comunitat autònoma a l'objecte d'avançar en els
índexs d'èxit escolar i de lluitar contra l'abandonament
prematur. Aquest pla contemplarà la formació del professorat,
l'autonomia de centres i programes d'atenció a la diversitat i al
suport escolar.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que l'alumnat procedent de famílies amb
situació de vulnerabilitat pugui realitzar dues menjades al dia en
els centres escolars durant tot l'any, així com a convocar en
temps i forma i a pagar durant el curs escolar que correspongui,
les beques i els ajuts que millorin les condicions de l'alumnat
més desfavorit.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar la taxa per l'emissió de la targeta
sanitària individual.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar el compromís definit en el Pla
d’Ocupació de les Illes Balears 2014-2017 i contemplat a
l’objectiu 3, acció 3.5.2.3, de “Renda d’Inserció Laboral”, que
s’està concretant dins la Mesa Social Tripartida a través de la
Comissió de Coordinació i Desenvolupant al mateix pla.
5. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'esforç fet per
part del Govern de les Illes Balears per fomentar i donar suport
a la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears i a la
cohesió social entre illes. Així mateix, atès el centenari de la
mort de l'Arxiduc Lluís Salvador el proper any 2015, insta el
Govern de les Illes Balears a dur a terme esdeveniments
culturals per commemorar-ho. Finalment, el Parlament reconeix
l'esforç dut a terme pel Govern de les Illes Balears i pel Govern
de l'Estat en les obres d'adequació de les infraestructures de
l'Arxiu del Regne de Mallorca i del Museu de Mallorca,
d'aquesta manera la nostra comunitat autònoma disposa ara
d'unes instalAlacions pròpies del segle XXI.
6. El Parlament de les Illes Balears reconeix l'esforç realitzat
pel Govern de les Illes Balears en matèria d'inversions
educatives que s'ha fet aquesta legislatura, amb una inversió
total de 54 milions d'euros. Així mateix, l'insta a continuar

treballant en el seu manteniment i a millorar l'adequació a la
normativa vigent. El Parlament de les Illes Balears valora
especialment la inversió en infraestructures educatives fetes a
Eivissa així com l'obertura de nous centres educatius.
7. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears quant a estudis universitaris, ja fa
dos anys que se subvencionen places de la residència del
campus per a alumnes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
8. El Parlament de les Illes Balears constata l'aposta del
Govern pels estudis universitaris destacant que s'ha establert un
doble grau ADE més dret, així com la implantació d'estudis de
turisme a Menorca.
9. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per adequar la formació permanent
del professorat a les necessitats actuals, dividint aquesta
formació amb un pla de formació amb 4 eixos principals, un
dels quals és cercar potenciar l'accés del professorat a
l'aprenentatge de l'anglès; dins aquest context, a més, el
Parlament de les Illes Balears constata la voluntat i la convicció
d'aquest govern de la necessitat de millorar el coneixement de
la llengua anglesa dels nostres estudiants definitivament
invertint 1,7 milions d'euros de pressupost per als auxiliars de
conversa, duplicant pràcticament el nombre d'aquests auxiliars.
10. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
realitzat pel Govern de les Illes Balears per haver posat en
marxa durant el curs 2014/15 el CEIP de Sa Graduada de Maó
amb totes les reformes i ampliacions acabades.
11. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
proposta del Govern de les Illes Balears d'un pacte per a
l'educació amb la voluntat d'arribar a un consens per millorar la
qualitat de l'ensenyament, rebaixar el fracàs i l'abandonament
escolar i oferir als nostres alumnes una formació de qualitat per
competir en igualtat de condicions amb altres regions.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per a la implantació d'un
model d'ensenyament trilingüe.
13. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aprovació del projecte de la primera llei agrària de les Illes
Balears, fruit del diàleg i l'acord del Govern de la comunitat
autònoma amb les organitzacions professionals agràries, i insta
a la seva aprovació amb el màxim consens per dotar de nous
instruments al sector agrícola ramader de les Balears que facin
possible la seva competitivitat i continuïtat com a element
estratègic per al manteniment del territori amb una activitat
econòmica productiva.
14. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
gestions i actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes
Balears per manifestar el rebuig a les campanyes de prospecció
petrolífera i a les campanyes sísmiques que s'han projectat en
aigües pròximes a l'arxipèlag.
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15. El Parlament de les Illes Balears valora l'esforç que es fa
des del Govern de les Illes Balears en allò referent a la neteja de
les platges i cales de les nostres illes, incrementant un 122% el
pressupost destinat a aquesta actuació per tal de millorar
l'aspecte del litoral més proper als milers de residents i turistes
que durant els mesos d'estiu gaudeixen del sol i les platges
d'arreu de les Illes Balears. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears constata l'esforç del Govern de les Illes Balears per les
tasques dutes a terme a les nostres illes en el que fa referència
a la neteja de torrents, per tal de millorar-ne l'estat actual i
condicionar-los per evitar sempre que sigui possible problemes
de desbordaments i inundacions durant les temporades de pluja.
16. El Parlament de les Illes Balears valora l'actuació per
part del Govern de les Illes Balears quant al pla de restauració
ambiental de la Serra de Tramuntana, un any després que es
declarés el major incendi forestal que han patit les nostres illes,
que va cremar unes 2.400 hectàrees, havent fet actuacions sobre
un total de 270 de les 300 hectàrees que estan considerades com
a prioritàries en el Pla de Restauració Ambiental de la Serra de
Tramuntana. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç que fa el Govern de les Illes Balears quant a
millores per prevenir els incendis forestals, havent invertit més
de dos milions d'euros en la incorporació de noves tecnologies
i en la modernització dels mitjans necessaris per tal d'evitar-los
al màxim.
17. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per l'aprovació de la Llei de
transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears
amb la qual es fixa, per primera vegada a la nostra comunitat,
una regulació autonòmica en matèria de transport terrestre, urbà
i interurbà adequada a les particularitats territorials de les
nostres illes.
18. El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat
i la importància de la construcció per part del Govern de les
Illes Balears, de 14 habitatges de protecció pública a
Formentera, promoció demandada per l'illa de Formentera de
molts d'anys enrere, que s'oferiran en règim de lloguer.
19. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aprovació de la Llei d'ordenació i l'ús del sòl de les Illes
Balears, que dóna a les administracions municipals i insulars
una eina bàsica per a una ordenació i una gestió urbanístiques
eficients en el seu àmbit territorial, la utilització racional i
sostenible dels recursos naturals i la preservació del medi
natural i del paisatge. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears valora positivament que amb aquesta llei s'hagi arribat
a un consens polític en aproximadament el 80% del contingut
del text.
20. El Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància que suposa l'electrificació de tota la xarxa
ferroviària de l'illa de Mallorca, que ha acabat amb la dualitat
existent actualment, amb tot allò que això suposa. Així mateix,
constata la potenciació del transport públic de passatgers, amb
millores molt importants, que s'està duent a terme en aquesta
legislatura, amb una optimització dels recursos públics i el
creixement considerable del nombre de passatgers.
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21. El Parlament valora positivament les importants mesures
posades en marxa per l'actual Govern de les Illes Balears contra
la possible actuació ilAlegal en matèria de transport terrestre de
passatgers, que perjudica la seguretat viària i la imatge turística
i que incideix negativament en l'economia dels professionals del
sector. Així, el Parlament de les Illes Balears constata la
importància de la implantació del sistema de control tarifat
integrat que du a terme el Consorci de Transports de Mallorca,
com una garantia més de sostenibilitat del sistema de transport
públic de passatgers.
22. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja la
mala gestió duta a terme pels responsables polítics de Serveis
Ferroviaris de Mallorca i el Consorci de Transports de Mallorca
a la passada legislatura, on, entre d'altres, desaprofitaren
recursos públics i no els destinaren a autèntiques necessitats en
la millora i la sostenibilitat del sistema de transport públic de
passatgers, com es realitza en la present legislatura.
23. El Parlament de les Illes Balears constata que l'aprovació
del Pla hidrològic de les Illes Balears és l'instrument bàsic per
aplicar una política de gestió dels nostres recursos hídrics
sostenible i racional, tot cercant l'equilibri entre la protecció dels
recursos i la satisfacció de la demanda, fomentant la
reutilització de les aigües depurades i evitant la sobreexplotació
dels aqüífers.
24. El Parlament de les Illes Balears constata la important
actuació del Govern per fomentar la transparència i la
participació en urbanisme amb la creació d'instruments que
possibiliten l'accés dels ciutadans a tota la informació
urbanística, com és el cas del mapa urbanístic de les Illes
Balears (MUIB) al portal web de SITIBSA.
25. El Parlament de les Illes Balears constata les millores
produïdes en la gestió dels camps de boies per a fondejos i insta
el Govern a aprofundir en la política de conscienciació de la
importància de la preservació de les praderies de posidònia per
a la qualitat de les nostres aigües i platges i per a l'ecosistema
marí, en la implementació de mesures de control per evitar les
infraccions i en la sanció dels infractors.
26. El Parlament de les Illes Balears constata la bona
coordinació existent entre IBAVI i les associacions que agrupen
els afectats per desnonaments i insta el Govern a continuar
mantenint aquestes línies de colAlaboració i a implementar les
mesures necessàries per palAliar els efectes de les execucions
hipotecàries.
27. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç
d'inversió fet pel Govern per dotar l'illa de Formentera d'aigua
potable i de qualitat, ampliant la dessaladora i millorant la xarxa
de distribució.
28. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la gestió duta a terme a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears amb la qual, amb la meitat de
pressupost, ha estat possible augmentar la seva audiència de
forma considerable. Així mateix el Parlament de les Illes
Balears es congratula per l'aprovació recent del Mandat Marc de
l'Ens Públic, que garanteix la imparcialitat, la pluralitat i la
veracitat informativa del mitjà de comunicació i per altra banda
potencia les diferents modalitats lingüístiques insulars de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tal i com estableix
l'Estatut d'Autonomia.
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29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant amb els consells insulars en
l'àrea de menors, alhora que a valorar positivament l'aprovació
de convenis amb els distints consells insulars per la lluita contra
el maltractament infantil; i a continuar treballant amb les
polítiques de prevenció. Així mateix, el Parlament insta el
Govern de les Illes Balears a agilitar la construcció del nou
centre de menors a Son Tous, que permetrà comptar amb més
de 30 noves places d'internament.
30. El Parlament dels Illes Balears reconeix i valora molt
positivament la labor de les entitats sense ànim de lucre en
aquests anys de crisi i igualment constata el suport del Govern
a les entitats i institucions que treballen en l'àmbit de l'atenció
primària, mitjançant l'augment de mig milió d'euros més, fins
als 2,5 milions de la convocatòria de 2014, destinada a entitats
sense ànim de lucre per finançar serveis i programes que es
duguin a terme amb persones en situació de vulnerabilitat
econòmica i social i amb necessitats especials. Així mateix, el
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a continuar
dedicant recursos en la lluita contra la pobresa.
31. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'ajudar les dones que pateixen o han patit violència de gènere
i la posada a la seva disposició dels serveis públics necessaris
per sortir de la dramàtica situació que han patit. En aquest sentit
valora molt positivament la posada en marxa del projecte
Ariadna d'acolliment i atenció integral a les dones víctimes de
violència de gènere que aposta per una atenció personalitzada
en cada cas i unifica dos casals anteriors per fer un projecte més
adaptat a les necessitats d'aquestes dones, gràcies a l'acord
signat entre l'IBAVI i la Conselleria de Família i Serveis
Socials.
32. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'increment de pressupost així com les millores
introduïdes durant els últims anys al Servei de
Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (SEDIAP) on
són atesos els infants menors de sis anys afectats per trastorns
o algun tipus de discapacitat, especialment amb l'increment de
sessions concertades i amb l'obertura dels serveis d'atenció
primerenca a Menorca. Així mateix, el Parlament insta el
Govern a continuar apostant per aquest servei. En aquest sentit,
el Parlament de les Illes Balears valora molt positivament
l'aposta del Govern de les Illes Balears per les persones amb
alguna discapacitat, amb la creació de 413 noves places, la qual
cosa reflecteix la prioritat d'aquest govern en l'increment del
pressupost respecte de l'any 2013 d'un 24%. El Parlament de les
Illes Balears vol agrair a les entitats que treballen amb aquest
colAlectiu tota la feina que estan realitzant i l'exemplar actitud
davant situacions adverses, especialment la del deute de més de
10 milions d'euros de la passada legislatura.
33. El Parlament de les Illes Balears valora positivament les
dades de dependència dels primers sis mesos de 2014, que
reflecteixen que s'ha assolit un nou rècord en el nombre de
beneficiaris del sistema fins al moment: un total de 11.527
persones obtenen algun tipus de prestació de dependència, la
qual cosa suposa un increment del 16,6% respecte de la mateixa
data de 2013 i d'un 22,54% respecte de juliol de 2011. El
Parlament de les Illes Balears constata que pel que fa a les
persones pendents de rebre la prestació, es registra la dada més
baixa d'ençà que el sistema s'ha estabilitzat (final de 2010), amb
ja menys de 3.000 persones: 2.957. Aquesta xifra suposa una
davallada del 45,5% i, si es compara amb juliol de 2011, la

disminució n'és del 59%. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant perquè el 2015 no hi hagi cap persona amb prestació
de dependència amb deute pendent a causa dels retards en el
pagament.
34. Pel que fa a l'àmbit de l'economia i la competitivitat i
responent demandes històriques dels sectors econòmics, el
Parlament de les Illes Balears manifesta la seva satisfacció per
l'aprovació d'unes lleis fruit d'un diàleg i consens amb les parts
implicades que recullen les necessitats i aportacions de sectors
essencials per al nostre teixit econòmic. En aquest sentit, el
Parlament valora molt positivament l'aprovació de la primera
Llei del joc i apostes de les Illes Balears, que regula de forma
moderna les necessitats del sector unint alhora, i de manera
efectiva, la protecció dels consumidors; l'aprovació de la Llei de
comerç, que suposa l'adaptació de les regulacions del comerç
balear a la realitat actual i una nova eina per afrontar un futur
ple d'èxits; i l'aprovació de la Llei de mines, que dóna
compliment a una promesa electoral, igual que les altres lleis
anteriors.
35. El Parlament de les Illes Balears valora i dóna suport a
la iniciativa del Govern de les Illes Balears per a la implantació
del gas natural a Menorca mitjançant el procediment de
concurrència, amb una comissió consultiva en la qual participen
els grups polítics del Parlament i també el consell insular per
aconseguir el màxim acord i consens entorn a aquesta actuació.
36. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
actuacions realitzades pel Govern de les Illes Balears per donar
resposta al canvi climàtic, la reducció de la dependència
energètica i la disminució dels combustibles fòssils amb
l'aprovació del primer Pla d'Energies Renovables i Eficiència
Energètica; i l'aprovació, per part del Govern d'Espanya, del
primer Règim d'Energies Renovables de Balears, que faciliten
la implantació de noves instalAlacions eòliques i fotovoltaiques.
En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància de la implantació progressiva de vehicles elèctrics
o menys contaminants, tant en el transport públic com en el
privat, fomentant a més, com fa l'actual Govern de les Illes
Balears, el desenvolupament dels punts de càrrega elèctrica per
a vehicles. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
valora la feina del Govern de les Illes Balears pel que fa a la
mobilitat sostenible, en especial per haver aconseguit signar
amb l'IDAE un conveni amb una dotació econòmica de 2
milions d'euros per a la instalAlació de 2.000 punts de càrrega
del vehicle elèctric.
37. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament l'evolució de la reducció de l'atur per 23 mesos
consecutius i els 17 mesos consecutius de generació d'ocupació
neta. D'altra banda, en termes interanuals la xifra de cotitzants
a la Seguretat Social a les Illes Balears va augmentar un 3,73%.
Així mateix a les Illes Balears duim 12 mesos baixant l'atur de
llarga durada.
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38. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'augment de la confiança empresarial, senyal inequívoca de la
marxa actual de l'economia i la confiança en un futur que es veu
amb optimisme, una confiança empresarial que augmenta a totes
les Illes i a tots els sectors. Prova d'això és el considerable
augment que fa que Balears lideri el nombre d'autònoms en el
sector de la construcció, on creix vuit vegades més que el
conjunt d'Espanya; i al mateix temps que el nombre de societats
mercantils constituïdes a les Illes Balears creix i el nombre de
societats mercantils en dissolució disminueix.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el senyal de TDT a totes les zones on no
arriben els radiodifusors, com ara zones aïllades i zones sense
cobertura de les Illes Balears. Així mateix, insta el Govern de
les Illes Balears a establir mecanismes de coordinació per
facilitar la instalAlació d'antenes de telefonia mòbil que millorin
la cobertura a les Illes.
40. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'aposta del Govern de les Illes Balears mitjançant el SOIB per
tots els programes de formació i accions formatives que es duen
a terme a totes les nostres illes per als colAlectius més
vulnerables, per a persones en greu risc d'exclusió social i amb
possibilitats d'inserció laboral, seguint amb la tasca ja iniciada
des del començament de legislatura per afavorir aquests sectors.
En total, el SOIB ha atès més de 33.000 persones i ha organitzat
més de 1.400 accions formatives.
41. El Parlament de les Illes Balears valora que mitjançant
el Pla d'Ocupació de les Illes Balears 2014-2017 que va aprovar
el Govern es continuï augmentant la partida pressupostària per
tal de generar i mantenir llocs de feina en els colAlectius més
vulnerables: joves, dones, majors de 45 anys i persones en
situació d'atur de llarga durada. Es demostra la intensificació per
part del Govern de continuar creant llocs de feina i de fomentar
els contractes estables. El Parlament de les Illes Balears valora
molt positivament que es tracti d'un pla d'ocupació consensuat
amb la majoria d'agents socials.
42. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que tenen els joves per al Govern de les Illes Balears, així com
la lluita decidida contra l'atur juvenil, amb la implantació de
mesures com la Garantia Juvenil, la reserva del 50% de les
places de tots els cursos de formació del SOIB, els certificats de
professionalitat, etc., que es tradueix en una partida de 37
milions d'euros per a aquest colAlectiu dins el Pla d'Ocupació de
les Illes Balears. Així mateix, es constaten 27 mesos
consecutius de reducció de l'atur juvenil a les Illes Balears.
43. El Parlament de les Illes Balears constata la seva
satisfacció pel canvi de tendència que ha experimentat
l'economia balear, establint un creixement del 2,1% per a l'any
2015, amb un creixement que no es produïa des de 2007. Aquest
creixement reflecteix el bon comportament de tots els sectors i
l'augment de les contractacions sobretot en agricultura,
hostaleria i indústria, així com la recuperació del sector de la
construcció.
44. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per als colAlectius més vulnerables
que continuen sense trobar un lloc de feina, com ara la partida
de 12 milions d'euros contemplada en el Pla d'Ocupació per a
aquells colAlectius majors de 45 anys en situació d'atur de llarga
durada.
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45. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció pel compromís del Govern amb les seves propostes
i que la presentació de la reforma de la Llei electoral de les Illes
Balears, en la línia de la necessària austeritat i eficiència de la
despesa pública, estalviï, mitjançant la reducció de diputats i la
proporcional reducció dels grups parlamentaris, assignacions i
dietes, a més del canvi de sou a dietes dels diputats, i permeti,
tot plegat, un estalvi, com a mínim, d'11 milions per legislatura.
46. El Parlament de les Illes Balears constata el compliment
per part del Govern de l'Estat de reivindicacions històriques de
les nostres illes, com ara la delimitació de Formentera dins la
Llei de costes i el traspàs del Lazareto de Menorca.
47. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de la comunitat autònoma de les Illes Balears és el que més i
millor ha avançat a l'Índex de Transparència Internacional, en
passar d'una valoració el 2010 de 56 sobre 100 a una altra de 93
sobre 100 el 2014, tot gràcies a les reformes i a l'esforç per a la
transparència en l'exercici del poder públic.
48. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la necessària reducció del sector públic a la
nostra comunitat autònoma, liderada per la reducció de 113 de
les empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la qual cosa ha permès un estalvi de 352 milions
d'euros a les arques públiques sufragades per tots els ciutadans.
Així mateix, el Parlament constata que la posada en marxa de la
Central de compres ha suposat un estalvi de 1,7 milions d'euros
en la centralització de contractes.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme totes aquelles mesures que siguin
necessàries per tal de tenir una administració pública més
modernitzada, amb la simplificació dels seus procediments i la
integració de les noves tecnologies per donar més eficàcia i
rapidesa a les gestions ciutadanes. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears reconeix l'esforç dels funcionaris de
l'Administració Pública en una situació especialment
complicada i la millora que suposa per a les seves condicions
laborals el primer Pla d'igualtat i el Decret de teletreball
aprovats pel Govern de les Illes Balears.
50.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant polítiques de coordinació
entre els municipis de les Illes Balears, per tal de tenir una
policia local més efectiva i amb més recursos.
51. El Parlament de les Illes Balears constata que la millora
del producte turístic, duta a terme per part del Govern de les
Illes Balears i els consells insulars, mitjançant la realització
d'esdeveniments esportius, gastronòmics i culturals, entre
d'altres, actua com un incentiu més per tal d'allargar la
temporada turística, alhora que és de gran interès com a
promoció de cadascuna de les Illes.
52. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’elaborar la llei de mecenatge i insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar-la, amb bonificacions a les taxes, així com
també a l'impost de patrimoni per a totes aquelles persones que
donin suport econòmic als nostres esportistes, per incentivar, un
cop més, la colAlaboració públicoprivada en matèria esportiva.
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53. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'aprovació provisional del Pla de reconversió
integral de la Platja de Palma, consensuat amb les associacions
de veïns, l'Associació Hotelera de Platja de Palma i l'oferta
complementària, que juntament amb la Llei del turisme i els
decrets llei ha suposat l'empenta definitiva a la inversió a la
Platja de Palma amb la seguretat jurídica necessària perquè la
destinació pugui reposicionar-se i convertir-se en una destinació
turística d'alt valor afegit, amb la reforma fins a data d'avui de
27 hotels que han incrementat la seva categoria, en passar, 11
d'aquests, de 3 a 4 estrelles, a més de la presentació de quatre
projectes de nous hotels de 4 i 5 estrelles que suposen 100
milions d'euros d'inversions, i la solAlicitud de reformes i
increments de categoria d'altres hotels de la dita zona per valor
de 40 milions d'euros.
54. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears en la seva feina enèrgica i
contundent per lluitar contra fets puntuals que pel seu ressò
mediàtic fan malbé injustament la imatge turística de Balears.
Així mateix el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a continuar treballant per tal que les
infraestructures turístiques de les nostres illes continuïn
modernitzant-se de manera que Balears sigui focus de turisme
de civisme i alta qualitat, fugint així de models incapaços de fer
front als nostres competidors de l'arc mediterrani com són
Turquia, Marroc, Egipte,...
55. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
duta a terme pel Govern de les Illes Balears en referència a
l'elaboració de l'esborrany del decret que desenvolupa la Llei de
turisme 8/2012, només dos anys desprès de la seva entrada en
vigor, fet que contrasta amb els 12 anys de mancança de
reglament des de l'aprovació de l'anterior Llei general de
turisme 2/1999. Així mateix el Parlament de les Illes Balears
constata l'esforç consensuador reflectit al nou reglament que
incorpora la gran majoria de les aportacions que han realitzat els
diferents subsectors turístics i que continua apostant per la
qualitat, la competitivitat i el reposicionament de totes les
empreses turístiques de les Illes Balears com a destinació
turística.
56. El Parlament de les Illes Balears constata els bons
resultats de les mesures per millorar la gestió en els ports de
titularitat autonòmica posades en marxa durant aquesta
legislatura, així com les inversions en diferents ports
autonòmics anunciades pel president del Govern de les Illes
Balears.
57. El Parlament de les Illes Balears manifesta la
importància i insta a continuar amb l'aplicació de noves
bonificacions en les taxes aeroportuàries, iniciada en la present
legislatura, en els aeroports de la nostra comunitat autònoma,
com promou l'actual Govern de les Illes Balears. Així mateix,
insta el Govern de l'Estat que s'apliqui la bonificació per
residència no peninsular al preu final del bitllet en el transport
aeri.

58. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
l’Estat que es compensi la nostra comunitat autònoma pel fet
que gran part de les inversions estratègiques en matèria de
transport intermodal van a càrrec dels pressuposts generals de
l'Estat i no tenen equivalent d'inversió en els territoris no
peninsulars com les Illes Balears, atès que l'eix bàsic de la
connectivitat del resident insular en matèria de transport
intermodal és el transport aeri i el marítim.
59. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
defensa de la titularitat pública dels aeroports de la nostra
comunitat autònoma i d'un model de gestió aeroportuària més
descentralitzada, amb la màxima participació d'institucions
pròpies i d'agents socioeconòmics de la nostra comunitat, per
desenvolupar estratègies aeroportuàries pròpies, més adequades
a les necessitats i particularitats de cada aeroport i a la realitat
insular, tal com reclama també el Govern de les Illes Balears.
60. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de l'OSP Menorca-Madrid per a la millora de la connectivitat de
l'illa de Menorca, posada en marxa durant aquesta legislatura,
que possibilita comptar amb un servei en condicions de
regularitat de vols, horaris, qualitat i tarifes més assequibles.
61. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears per a l'elaboració del Pla Integral de
les Illes Balears 2015-2025, que estableix les estratègies a llarg
termini, les tàctiques o els elements a mig termini i les accions
a curt termini, projectant una visió a 10 anys, per continuar
afavorint el turisme i donar continuïtat al treball iniciat per
l'anterior PITIB 2015-2025. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears valora positivament que el PITIB 2015-2025 es
correspongui amb una decisió estratègica compartida en la seva
majoria pel sector empresarial turístic balear d'actuar, entre
d'altres, en tres objectius: recuperació del turisme nacional,
enfortiment del binomi turisme i esport i lluita contra
l'estacionalitat.
62. El Parlament de les Illes Balears valora l'esforç del
Govern de les Illes Balears per tal de desbloquejar les obres del
Palau de Congressos i el treball que es realitza per tal que
estigui finalitzat el mes de juliol de 2015.
63. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la ferma
reivindicació del Govern de les Illes Balears per a incloure la
compensació dels sobrecostos de la insularitat com a criteri de
repartiment dels fons de la Unió Europea per al període
2014-2020 destinats a les Balears; i que els reglaments que
regulen la concessió dels fons europeus tenguin en compte i
compensin els desavantatges naturals i permanents com és la
insularitat.
64. El Parlament de les Illes Balears constata que la política
rigorosa, responsable i de control dels comptes públics ha
assegurat la supervivència dels serveis públics essencials en
educació, salut i serveis socials. Així mateix, el Parlament
constata que el deute públic ha crescut un 46,8% aquesta
legislatura, a causa de la conversió de més de 1.600 milions
d'euros de deute comercial en deute financer, enfront del 125%
de creixement de la legislatura passada.

BOPIB núm. 174 - 14 de novembre de 2014
65. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de l'aprovació, des del consens, de la Llei de finançament dels
consells insulars, llei que haurà suposat aportar 39,6 milions
més per al finançament dels consells insulars, donar estabilitat
als seus ingressos en funció de variables objectives i participar
dels increments d'ingressos de la comunitat.
66. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que
està fent el Govern de les Illes Balears en intentar renegociar i
prorrogar els 157 milions d'euros en projectes d'inversions
estatutàries amb l'objectiu d'evitar la seva devolució al Govern
de l'Estat, atès que l'anterior govern els va dedicar a despesa
corrent. Així mateix, el Parlament lamenta que Balears mai no
ha estat a la mitjana d'inversió pública de l'Estat, però constata
que quan més a prop hi ha estat, ha estat en els exercicis de
2013 i 2014, quan es va quedar a 74,82 i 74,51 euros per
habitant per davall de la mitjana estatal. A més, constata que
l'actual sistema de finançament de les comunitats autònomes
continua deixant Balears a la cua del finançament, suposa un
retrocés quant a ràtio d'autonomia financera, no s'acomoda als
cicles econòmics ni garanteix un mateix finançament dels
serveis bàsics essencials per a totes les comunitats.
67. El Parlament de les Illes Balears constata que els
successius mecanismes extraordinaris de pagament a proveïdors
han suposat injectar més de 1.344 milions d'euros a l'economia
de Balears, un important estímul econòmic per a les nostres
illes, i haver posat al dia els deutes pendents amb els consells
insulars i ajuntaments. A més, l'adhesió al Fons de Liquiditat
Autonòmica, ha suposat un estalvi de 142 milions d'euros en
interessos en el període 2012-2014.
68. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament la reforma fiscal anunciada pel Govern de les Illes
Balears que suposa una reducció dels tributs directes per tal de
tornar als ciutadans part de l'esforç realitzat aquests anys i
apuntalar i estimular el creixement econòmic. Així mateix,
constata que el rigor i l'esforç en les polítiques públiques dels
anys passats han permès ara poder disminuir la pressió fiscal
sobre els ciutadans amb unes propostes que suposen un efecte
de 60 milions d'euros per a les butxaques dels ciutadans, que
sumats a la rebaixa fiscal estatal es tradueixen en 250 milions
d'euros.
69. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament la reducció en l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, amb una reducció generalitzada dels tipus
autonòmics per a tots els contribuents i l'increment dels mínims
personals i familiars en l'àmbit de la discapacitat, de les
persones majors i de les famílies amb fills. Així mateix, valora
molt positivament que s'incrementi el mínim exempt en l'impost
sobre el patrimoni i la reducció de la quota, així com la reducció
d'un 20% en l'impost sobre transmissió de vehicles que s'amplia
a un 50% per a vehicles de més de 10 anys i el 100% per a
vehicles de més de 25 anys. De la mateixa manera, el Parlament
valora molt positivament la reducció del 20% de l'impost de
successions i donacions a les herències entre germans i a favor
de nebots i la reducció del 15% qualsevol que sigui el seu
parentiu o fins i tot sense relació de parentiu. Així mateix,
valora el tracte fiscal més favorable per a operacions de donació
d'habitatge a canvi d'aliments i manutenció.
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70. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament les tres noves deduccions fiscals anunciades pel
Govern de les Illes Balears: deducció per a estudi d'idiomes
estrangers, deducció en la quota per a inversions en energies
renovables i deducció en les inversions en I+D+I i la bonificació
del 100% de les taxes administratives autonòmiques vinculades
a l'inici o l'ampliació de les activitats econòmiques, així com les
de revisió de graus de discapacitat i dependència, a més d'una
bonificació general del 20% per a la resta de taxes
administratives excepte les de joc i ports.
71. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l'actuació
duta a terme per la Conselleria de Salut amb el desplaçament de
metges especialistes des de l'hospital de referència de Son
Espases a Menorca i Eivissa, que ha millorat l'atenció en evitar
el trasllat dels pacients menorquins i els seus familiars; i insta
el Govern a donar continuïtat i ampliar aquesta iniciativa.
72. El Parlament de les Illes Balears constata el compromís
del Govern de les Illes Balears per atendre les necessitats de les
persones que pateixen algun tipus de trastorn mental. Insta el
Govern de les Illes a continuar considerant el tercer sector com
una peça imprescindible en la millora de la qualitat de vida de
les persones que sofreixen una malaltia mental, avançant cap a
un model de concertació de serveis, proporcionant així una
major estabilitat a les entitats que treballen en aquest àmbit a
Balears, tenint en compte que el desenvolupament de polítiques
en aquesta àrea redunda en un menor nombre d'ingressos i una
millora de la qualitat de vida dels pacients.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar la tramitació per a la posada en marxa a
les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, respectivament,
del servei d'oncologia radioteràpica tan desitjat per la població
i que com més aviat millor sigui una realitat per tal d'evitar que
els malalts i els seus acompanyants s'hagin de desplaçar a
Mallorca per rebre tractament.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears a millorar
les ràtios d'activitat assistencial, fet que redundarà en benefici
de la població en general i de manera particular de tots aquells
que fan ús del sistema sanitari públic.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en el sistema de borsa única
per a la selecció del personal sanitari i de serveis del sistema
sanitari públic, com la millor eina perquè els treballadors puguin
accedir als llocs de feina del Servei de Salut, en un procés on la
transparència, el mèrit i la capacitat han de ser l'eix de les
polítiques de contractació i han de permetre agilitar tot els
procés de contractació de personal eventual.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb els professionals sanitaris i els seus
representants el desbloqueig de la carrera professional que
s'haurà de materialitzar sota tres eixos fonamentals: la formació,
l'activitat i la competència i el fet d'assolir uns compromisos
d'activitat.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar apostant perquè l'Institut d'Investigació
Sanitària de Palma (IDISPA) sigui un referent a totes les
activitats d'investigació sanitària que es desenvolupen a la
nostra comunitat autònoma.
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78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la modificació de la normativa
d'ordenació farmacèutica, adaptada a la nova realitat de la
comunitat autònoma, pel que fa a la demanda d'assistència
farmacèutica i als criteris que determinin la planta farmacèutica
a la realitat de les necessitats de la població i a l'adaptació de les
bases concursals a l'experiència i a la nova realitat existent dels
professionals farmacèutics.

capdavant de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
IB3, com a nou director general de l’ens, escollit per consens,
un cop escoltades les entitats representatives del sector
audiovisual."
A la seu del Parlament, 12 de novembre de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la posada en marxa amb els recursos humans i
materials suficients per desenvolupar un programa de detecció
i triatge de càncer de còlon i recte a la població diana de les Illes
Balears.
80. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l'actuació
duta a terme per la Conselleria de Salut pel que fa a les
actuacions davant casos sospitosos d'ebola, i insta el Govern de
les Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears a
continuar amb aquesta política de prevenció i d'atenció
millorant sens dubte tota la formació i els mitjans tècnics per tal
que l'encomiable tasca desenvolupada fins ara per tots els
professionals sanitaris sigui tan segura i eficient com sigui
possible.
81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la implantació d'un model
sociosanitari que aconsegueix millorar l'atenció i la qualitat de
vida dels pacients crònics avançats i una major eficiència dels
serveis que es presten als centres sociosanitaris.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb el procés de la posada en marxa de
tots els serveis al nou hospital de Can Misses de manera
progressiva i sempre sota criteris sanitaris que garanteixin en tot
moment una assistència sanitària de qualitat."

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm.
9436/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del
Govern en aplicació de la Llei de bon govern.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Administracions Públiques, Juan Manuel Lafuente
i Mir.
Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Lourdes Aguiló i
el Sr. Juan Manuel Lafuente.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la seu del Parlament, 12 de novembre de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia 4
de novembre de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm.
10131/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a seguretat
alimentària.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre de 2014, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 9871/14, relativa a funció de servei públic de la
radiotelevisió autonòmica, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a liderar un procés de diàleg entre totes les forces
polítiques amb representació parlamentària per tal de pactar la
cobertura de la vacant deixada pel Sr. José Manuel Ruiz al
Consell de Direcció, de forma consensuada i, així, nomenar una
nova persona que ocupi el seu lloc tant al Consell com al

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Salut, Martí Sansaloni i Oliver.
Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Fina Santiago i el
Sr. Martí Sansaloni.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
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D)
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
9069/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Projecte de llei de
simplificació legal i reglamentària. (BOPIB núm. 168, de 10
d'octubre de 2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
9997/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a zones d'especial
conservació. (BOPIB núm. 170, de 24 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 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
9075/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts generals de
l'estat 2015 (II). (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
9998/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a centenari de la mort
de l'Arxiduc Lluís Salvador. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre
de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
F)
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10007/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de centres
comercials. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10006/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a prospeccions petrolíferes.
(BOPIB núm. 170, de 24 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 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

G)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10010/14, de l'Hble. Sr. Diputar Xico Tarrés i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a servei de radioteràpia a
Eivissa. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10009/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a traspàs de
promoció turística. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

H)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10012/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a campanya de fumigació contra la
processionària. (BOPIB núm. 170, de 24 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 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
9995/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons europeus per a les
víctimes de la violència de gènere. (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10008/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a fumigacions contra la
processionària. (BOPIB núm. 170, de 24 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 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10000/14, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions amb el fons
del consorci de la borsa de places. (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
9999/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a tarifa plana de 50 euros
per als nous autònoms. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de
2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.

N)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
9994/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de
dinamització comercial. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de
2014).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10013/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a Fundació Impulsa Balears.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
9996/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comitè de coordinació
aeroportuària de les Illes Balears. (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10011/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebutjar els
pressuposts generals de l'Estat per a 2015. (BOPIB núm. 170, de
24 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10001/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya contra la grip
2014-2015. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10002/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa
fiscal. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia 4
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10093/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política de taxes. (BOPIB núm. 172, de 31
d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

U)

Y)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
4 de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10227/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenament de nou director
general d'IB3. (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia 4
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10095/14,
de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a designació d'alts càrrecs.
(BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

V)

Z)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
4 de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre de 2014).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia 4
de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
4 de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre
de 2014).

AA)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia 4
de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 10090/14,
de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures fiscals per incentivar
l'activitat econòmica. (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre de
2014).

X)

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 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
AB)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
4 de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10092/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a fumigacions aèries. (BOPIB
núm. 172, de 31 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 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
AC)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
4 de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10084/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre
creixement econòmic. (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre de
2014).
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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 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
AF)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia 4
de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre 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 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
AD)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
4 de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 172,
de 31 d'octubre de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

AG)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia 4
de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 172, de 31 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 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
AH)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia 4
de novembre de 2014, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 172, de 31
d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació
AE)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
4 de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10094/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a carrera professional als
pressuposts 2015. (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre 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 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

AI)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
4 de novembre de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
10091/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'ocupació. (BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, rebutjà les Propostes de resolució
RGE núm. 10037/14, del Grup Parlamentari MÉS, derivades del
Debat sobre l'orientació política general del Govern. (BOPIB
núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Punts 1, 2 i 3:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació

Punts 4 a 20:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre de 2014, rebutjà les Esmenes de la totalitat de
devolució RGE núm. 9299/14 i 9520/14, dels Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS, respectivament, al Projecte de
llei RGE núm 8525/14, agrària de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 28 d'octubre de 2014, rebutjà els Punts 1 a 8, 10 a 20, 22
a 24, 26 a 38 i 40 a 46 de les Propostes de resolució RGE núm.
10021/14, del Grup Parlamentari Socialista, derivades del Debat
sobre l'orientació política general del Govern. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre de 2014, rebutjà la Moció RGE núm. 9256/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria educativa.(BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

2. COMISSIONS PARLAMENT

B)

2.2. TEXTOS DEBATUTS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre de 2014, rebutjà els Punts 2 a 9 de la Moció RGE
núm. 9871/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
funció de servei públic de la radiotelevisió autonòmica.(BOPIB
núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 1458/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a casino, 1. (BOPIB núm.
138, de 21 de febrer de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 10083/14, 10081/14, 10099/14
i 10097/14.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de
dia 4 de novembre de 2014, atès l'escrit presentat pel Govern de
les Illes Balears RGE núm. 10154/14, quedaren ajornades per
a una propera sessió plenària les preguntes esmentades,
presentades pel diputat Sr. José Manuel Monerris i Barberá, del
Grup Parlamentari Popular, per la diputada no adscrita Sra.
Margalida Font i Aguiló, pel diputat Sr. Gabriel Barceló i MIlta
del Grup Parlamentari MÉS i per la diputada Sra. Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a promoció del teixit cultural de les Illes Balears, a traspàs de
promoció turística just i suficient, a pressuposts 2015 i Pla
d'equilibri financer i a recuperar serveis als ciutadans,
respectivament, totes publicades al BOPIB núm. 172, de 31
d'octubre de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 1459/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a casino, 2. (BOPIB núm.
138, de 21 de febrer de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 1460/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a casino, 3. (BOPIB núm.
138, de 21 de febrer de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

President:
Sr. Miquel Jerez i Juan (Grup Parlamentari Popular)

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 1461/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a casino, 4. (BOPIB núm.
138, de 21 de febrer de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

Vicepresidenta:
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàssar (Grup Parlamentari
Socialista)
Secretari:
Sr. Antoni Camps i Casasnovas (Grup Parlamentari Popular)
Membres

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Pel Grup Parlamentari Popular:
• Sra. María José Bauzá i Alonso
• Sra. Lourdes Bosch i Acarreta
• Sr. Óscar Fidalgo i Bestard
• Sr. Francisco Mercadal i Alabern
• Sra. Margarita Prohens i Rigo
• Sr. Fernando Rubio i Aguiló
• Sr. Carlos L. Veramendi i Mestre

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre de 2014, debaté la Pregunta RGE
núm. 1462/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a casino, 5. (BOPIB núm.
138, de 21 de febrer de 2014).

Pel Grup Parlamentari Socialista
• Sra. Pilar Costa i Serra
• Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí
• Sr. Vicenç Thomàs i Mulet
Pel Grup Parlamentari MÉS:
• Sra. Fina Santiago i Rodríguez

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

2.5. INFORMACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Constitució de la Comissió no permanent d'investigació
sobre tot el relacionat amb la selecció dels terrenys,
l’adjudicació de les obres, la construcció i el desenvolupament
de les obres, el modificat i els complementaris relacionats amb
aquesta infraestructura hospitalària, la dotació d’equipaments,
la posada en marxa, els accessos viaris i les modificacions
viàries relacionades amb aquest hospital i tots els convenis i
contractes relacionats amb la construcció, la dotació i la
posada en funcionament de l’hospital de referència de Son
Espases; i elecció de la Mesa.
Dia 5 de novembre de 2014 es constituí la Comissió no
permanent d’investigació sobre tot el relacionat amb la selecció
dels terrenys, l’adjudicació de les obres, la construcció i el
desenvolupament de les obres, el modificat i els complementaris
relacionats amb aquesta infraestructura hospitalària, la dotació
d’equipaments, la posada en marxa, els accessos viaris i les
modificacions viàries relacionades amb aquest hospital i tots els
convenis i contractes relacionats amb la construcció, la dotació
i la posada en funcionament de l’hospital de referència de Son
Espases, que quedà integrada pels membres següents:

RGE núm. 10351/14, del Grup Parlamentari MÉS, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 10131/14, relativa a seguretat
alimentària. (Mesa de 12 de novembre de 2014).
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 10131/14,
relativa a seguretat alimentària, la moció següent.
Seguretat alimentària
1. El Parlament de les Illes Balears constata la bona feina
realitzada pels professionals i tècnics del desaparegut Ibabsa,
que facilità que la comunitat autònoma tingués reconeguda a
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nivell europeu una bona salut animal.
2. El Parlament de les Illes Balears constata l’augment de
decomissos per tuberculosi presents als escorxadors de les Illes
Balears, augment que sense ser alarmant precisa de l’atenció de
les conselleries competents en salut animal i salut pública.
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RGE núm. 10266/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a satisfacció
amb les línies de bus (IV). (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10267/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a satisfacció
amb les línies de bus (V). (Mesa de 12 de novembre de 2014).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en un termini de 3 mesos lliuri al Parlament un
pla de feina que garanteixi que l’administració supervisarà
l’execució de les vacunacions obligatòries i les extraccions de
sang obligatòries per al seguiment de la salut animal.

RGE núm. 10306/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a increment de
contractes fixos discontinus. (Mesa de 12 de novembre de
2014).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir anualment la investigació de possible
presència de metalls pesants als peixos i a avaluar el risc per a
la població.

RGE núm. 10307/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a afiliacions a
la Seguretat Social i hores treballades. (Mesa de 12 de
novembre de 2014).

5. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller de
Salut que en el termini d'una setmana lliuri al Parlament els
resultats de la investigació, realitzada mitjançant mostreig a 60
peixos no migratoris, depredadors i de gran mida, per a la
possible detecció de mercuri, plom i cadmi, investigació
realitzada a principis de l’any actual.

RGE núm. 10308/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a atur de llarga
durada. (Mesa de 12 de novembre de 2014).

Palma, a 7 de novembre 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
RGE núm. 10231/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a finalització de
la campanya de fumigacions aèries contra la processionària
del pi. (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10232/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a processionària
i espais Xarxa Natura 2000. (Mesa de 12 de novembre de
2014).
RGE núm. 10259/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
resultats de la investigació de metalls pesants al peix 2014.
(Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10263/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a satisfacció
amb les línies de bus (I). (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10264/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a satisfacció
amb les línies de bus (II). (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10265/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a satisfacció
amb les línies de bus (III). (Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10309/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prestacions i
atur. (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10310/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Índex de
desenvolupament humà. (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10342/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
enquesta de satisfacció de serveis sanitaris (1). (Mesa de 12 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10343/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
enquesta de satisfacció de serveis sanitaris (2). (Mesa de 12 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10344/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
enquesta de satisfacció de serveis sanitaris (3). (Mesa de 12 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10345/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reiteració
pregunta. (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10346/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
metgessa a l'Hospital d'Inca. (Mesa de 12 de novembre de
2014).
RGE núm. 10350/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
contractació de manescals. (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10358/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques realitzades amb el Da Vinci (I).
(Mesa de 12 de novembre de 2014).
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RGE núm. 10359/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques realitzades amb el Da Vinci (II).
(Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10372/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a tercers per assegurances privades (III). (Mesa de
12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10360/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques realitzades amb el Da Vinci (III).
(Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10373/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a tercers per assegurances privades (IV). (Mesa de
12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10361/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques realitzades amb el Da Vinci (IV).
(Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10374/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a tercers per assegurances privades cobrada (I).
(Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10362/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a turistes estrangers comunitaris (I). (Mesa de 12 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10375/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a tercers per assegurances privades cobrada (II).
(Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10363/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a turistes estrangers comunitaris (II). (Mesa de 12 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10376/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a tercers per assegurances privades cobrada (III).
(Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10364/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a turistes estrangers comunitaris (III). (Mesa de 12
de novembre de 2014).

RGE núm. 10377/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a tercers per assegurances privades cobrada (IV).
(Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10365/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a turistes estrangers comunitaris (IV). (Mesa de 12 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10378/14, 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 7 de
novembre. (Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10366/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a turistes estrangers comunitaris cobrada (I). (Mesa
de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10367/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a turistes estrangers comunitaris cobrada (II). (Mesa
de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10368/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a turistes estrangers comunitaris cobrada (III). (Mesa
de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10369/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a turistes estrangers comunitaris cobrada (IV). (Mesa
de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10370/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a tercers per assegurances privades (I). (Mesa de 12
de novembre de 2014).
RGE núm. 10371/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a tercers per assegurances privades (II). (Mesa de 12
de novembre de 2014).

Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Finalització de la campanya de fumigacions aèries contra la
processionària del pi
Quins motius tècnics justifiquen la finalització, quinze dies
abans del previst, de la campanya de fumigacions aèries contra
la processionària?
Palma, a 3 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

B)

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.

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

Processionària i Xarxa Natura 2000
Satisfacció amb les línies de bus (II)
Atès que els espais protegits inclosos a la Xarxa Natura
2000 no s'han inclòs a la campanya de fumigacions aèries contra
la processionària, quines accions pensa dur a terme la
conselleria els propers mesos en aquests espais en relació amb
aquesta plaga?

Està satisfet del nombre de línies de bus que cobreixen el
servei entre Ses Salines i Palma?
Palma, a 4 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 3 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

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

Resultats de la investigació de metalls pesants al peix 2014
Quins són els resultats de la investigació realitzada per la
Conselleria de Salut de la presència de metalls pesants en el
peix a la nostra comunitat (es demana el màxim de dades
desglossades)?
Palma, a 4 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Està satisfet del nombre de línies de bus que cobreixen el
servei entre la Colònia de Sant Jordi i Palma?
Palma, a 4 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
G)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Satisfacció amb les línies de bus (I)
Està satisfet del nombre de línies de bus que cobreixen el
servei entre Santanyí i Palma?
Palma, a 4 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Satisfacció amb les línies de bus (IV)
Està satisfet del nombre de línies de bus que cobreixen el
servei entre Campos i Palma?

Palma, a 4 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Atur de llarga durada

H)

Com valora el Govern el preocupant augment de l'atur de
llarga durada i quines accions té previstes per combatre'l des del
punt de vista de les polítiques actives d'ocupació?

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

Palma, a 5 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Satisfacció amb les línies de bus (V)
Està satisfet del nombre de línies de bus que cobreixen el
servei entre Cala d'Or i Palma?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
L)

Palma, a 4 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Prestacions i atur

I)

Com valora el Govern que només un 37% de les persones
demandants d'ocupació rebin alguna prestació, situant-nos com
la comunitat amb una taxa de cobertura més baixa de l'Estat?

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.

Palma, a 5 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Increment dels contractes fixos discontinus
Com valora el Govern l'augment de contractes fixos
discontinus a costa de la conversió de contractes laborals
indefinits de tot l'any?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
M)

Palma, a 5 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Índex de desenvolupament humà

J)

Pensa el Govern mitjançant l'IBESTAT actualitzar l'Índex
de desenvolupament humà de Balears, com a eina necessària per
abordar els canvis en la qualitat de vida que la crisi econòmica
ha comportat per a la ciutadania de la nostra comunitat?

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.

Palma, a 5 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Afiliacions a la Seguretat Social i hores treballades
Com valora el Govern que l'increment de les afiliacions a la
Seguretat Social impliqui una pèrdua global d'hores treballades,
un cop creuades les dades de l'EPA, la compatibilitat regional
i l'Agència Tributària?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
N)

Palma, a 5 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Enquesta de satisfacció dels serveis sanitaris (1)

K)

En relació amb l'enquesta del grau de satisfacció dels
usuaris, totes les variables d'avaluació són ordinals. No es poden
treure les mitjanes perquè no són quantitatives, són qualitatives,
per tant com han fet el càlcul de les mitjanes?, quina quantitat
o nombre han assignat a cada ítem valoratiu?

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.
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Palma, a 7 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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Palma, a 7 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

O)

R)

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

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

Enquesta de satisfacció dels serveis sanitaris (2)

Metgessa de l'Hospital d'Inca

En relació amb l'enquesta del grau de satisfacció dels
usuaris, quines han estat les desviacions típiques estàndards de
totes i cadascuna de les mitjanes que figuren a l'informe sobre
l'enquesta?

En compareixença parlamentària, el conseller de Salut va
informar que es va contractar una metgessa de família des del
5 de juny fins al 31 d'agost per part de l'Hospital d'Inca per
suplir dificultats de contractació de pediatria. Quin va ser
l'horari de feina d'aquesta metgessa? Quantes guàrdies va
realitzar i quin pediatre feia la supervisió de les seves
actuacions?

Palma, a 7 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 7 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Enquesta de satisfacció dels serveis sanitaris (3)
En relació amb l'enquesta del grau de satisfacció dels
usuaris, quins han estat els intervals de confiança de totes i
cadascuna de les variables ordinàries que figuren a l'informe
sobre l'enquesta?
Palma, a 7 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contractació de manescals
A la compareixença de dia 23 d'octubre de 2014, el conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori es va referir a "un
sistema que funcionava des de feina bastants d'anys, però hi
havia tota una sèrie de veterinaris que, quan ho vàrem veure, idò
laboralment no crèiem que fos ... vaja, vàrem pensar ..., ens
varen aconsellar i ens varen dir que no era la fórmula laboral
oportuna per mantenir-la, i per tant ho vàrem llevar". Qui va
aconsellar la conselleria la supressió d'aquests veterinaris? Per
què no era la fórmula oportuna?

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Reiteració de pregunta
A la Pregunta 4421/14, referia a si es va abonar alguna
compensació econòmica al doctor Monllou per la seva
intervenció d'osterocondritis realitzada a l'Hospital d'Inca l'abril
de 2014, la resposta rebuda no respon a la pregunta formulada
atesa la generalització d'aquella. Per tant es torna solAlicitar la
pregunta: es va abonar alguna compensació econòmica al doctor
Monllou per la seva intervenció d'osterocondritis realitzada a
l'Hospital d'Inca l'abril de 2014? Si la resposta és afirmativa, de
quina quantia?

Palma, a 7 de novembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

11400

BOPIB núm. 174 - 14 de novembre de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Intervencions quirúrgiques realitzades amb el Da Vinci (IV)

T)

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat amb el Da
Vinci a l'Hospital Son Espases, desglossades per mes i
especialitat durant 2014?

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

Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervencions quirúrgiques realitzades amb el Da Vinci (I)
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat amb el Da
Vinci a l'Hospital Son Espases, desglossades per mes i
especialitat durant 2011?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Y)

Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Atenció sanitària a turistes estrangers comunitaris (I)

U)

Quina és la facturació per l'atenció sanitària a turistes
estrangers comunitaris durant 2010?

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.

Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervencions quirúrgiques realitzades amb el Da Vinci (II)
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat amb el Da
Vinci a l'Hospital Son Espases, desglossades per mes i
especialitat durant 2012?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atenció sanitària a turistes estrangers comunitaris (II)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Quina és la facturació per l'atenció sanitària a turistes
estrangers comunitaris durant 2011?

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

Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Intervencions quirúrgiques realitzades amb el Da Vinci (III)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat amb el Da
Vinci a l'Hospital Son Espases, desglossades per mes i
especialitat durant 2013?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atenció sanitària a turistes estrangers comunitaris (III)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Quina és la facturació per l'atenció sanitària a turistes
estrangers comunitaris durant 2012?

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

Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

BOPIB núm. 174 - 14 de novembre de 2014

11401

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Atenció sanitària a turistes estrangers comunitaris cobrada (III)

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

Quina quantitat de la facturació per l'atenció sanitària a
turistes estrangers comunitaris durant 2012, ha cobrat la
comunitat autònoma de les Illes Balears?

Atenció sanitària a turistes estrangers comunitaris (IV)
Quina és la facturació per l'atenció sanitària a turistes
estrangers comunitaris durant 2013?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Atenció sanitària a turistes estrangers comunitaris cobrada (IV)
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atenció sanitària a turistes estrangers comunitaris cobrada (I)
Quina quantitat de la facturació per l'atenció sanitària a
turistes estrangers comunitaris durant 2010, ha cobrat la
comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quina quantitat de la facturació per l'atenció sanitària a
turistes estrangers comunitaris durant 2013, ha cobrat la
comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
Atenció sanitària a tercers per assegurances privades (I)
AD)
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.
Atenció sanitària a turistes estrangers comunitaris cobrada (II)
Quina quantitat de la facturació per l'atenció sanitària a
turistes estrangers comunitaris durant 2011, ha cobrat la
comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quina és la facturació per l'atenció sanitària a tercers per
assegurances privades, durant 2010?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Atenció sanitària a tercers per assegurances privades (II)

AE)
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.

Quina és la facturació per l'atenció sanitària a tercers per
assegurances privades, durant 2011?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

AI)

AL)
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.
Atenció sanitària a tercers per assegurances privades (III)
Quina és la facturació per l'atenció sanitària a tercers per
assegurances privades, durant 2012?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Atenció sanitària a tercers per assegurances privades cobrada
(II)
Quina quantitat de la facturació per l'atenció sanitària a
tercers per assegurances privades, durant 2011, ha cobrat la
comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Atenció sanitària a tercers per assegurances privades (IV)

AM)
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.

Quina és la facturació per l'atenció sanitària a tercers per
assegurances privades, durant 2013?

Atenció sanitària a tercers per assegurances privades cobrada
(III)

Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atenció sanitària a tercers per assegurances privades cobrada (I)
Quina quantitat de la facturació per l'atenció sanitària a
tercers per assegurances privades, durant 2010, ha cobrat la
comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quina quantitat de la facturació per l'atenció sanitària a
tercers per assegurances privades, durant 2012, ha cobrat la
comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears
AN)
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.
Atenció sanitària a tercers per assegurances privades cobrada
(IV)
Quina quantitat de la facturació per l'atenció sanitària a
tercers per assegurances privades, durant 2013, ha cobrat la
comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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AO)
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 7
de novembre
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 7 de novembre de 2014?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 10357/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a restriccions de
personal als centres de salut. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 12 de novembre de 2014).
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RGE núm. 10443/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
perillositat d'anar a les escoles. (Mesa de 12 de novembre de
2014).
RGE núm. 10444/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a novetats de la targeta intermodal de transports. (Mesa de 12
de novembre de 2014).
RGE núm. 10445/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei de valoració i atenció primerenca per a menors de sis
anys. (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10446/14, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni amb la UIB relatiu al programa de beques per
allotjament. (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10447/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dessaladora de l'illa de Formentera. (Mesa de 12 de
novembre de 2014).
RGE núm. 10448/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cirurgia de
Parkinson. (Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10380/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
de centres assistencials. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10449/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressupost de la Conselleria d'Administracions Públiques
destinats als municipis de les Illes Balears. (Mesa de 12 de
novembre de 2014).

RGE núm. 10436/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas
i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fons
bibliogràfic de l'Editorial Moll. (Mesa de 12 de novembre de
2014).

RGE núm. 10450/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a foment de la biomassa en el marc de l'impuls de les
energies renovables. (Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10437/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acusació
contra Cristina de Borbón. (Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10451/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime
Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cronograma d'execució d'obra i posada en servei de l'enllaç
Mallorca-Eivissa. (Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10438/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a exclusió social. (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10439/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aplicació de la Llei de la bona administració i del bon govern.
(Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10440/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a combatre
la desigualtat social. (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10441/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a precarietat laboral. (Mesa de 12 de novembre de
2014).
RGE núm. 10442/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pacte per l'educació. (Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10452/14, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 2015. (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10453/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla d'habitatge. (Mesa de 12 de novembre de 2014).
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Acusació contra Cristina de Borbón

A)

Fa comptes la CAIB formular acusació contra Cristina de
Borbón per delicte fiscal, d'acord amb la resolució de
l'Audiència i del jutge instructor?

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 la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 12 de novembre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Restriccions de personal als centres de salut
Com explica el president els caos generat als centres de salut
de la part forana arran de les restriccions de personal?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Exclusió social
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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, com valora les
dades de 2013 sobre exclusió social a les Illes Balears?
Palma, a 11 de novembre de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Tancament de centres assistencials
Sr. Conseller de Salut, s'assegura l'assistència sanitària dels
ciutadans tancant centres assistencials?
Palma, a 10 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Aplicació de la Llei de la bona administració i del bon govern
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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereix al Sr. Conseller d'Administracions
Públiques que el seu president voti en contra de l'aplicació de la
Llei de la bona administració i del bon govern?
Palma, a 11 de novembre de 2014.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Fons bibliogràfic de l'Editorial Moll
Pensa el Govern desenvolupar qualque actuació en relació
amb el fons bibliogràfic de l'Editorial Moll?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.

G)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

D)

Combatre la desigualtat social

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 la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, que fa la seva
conselleria per combatre la desigualtat social a les Illes Balears?
Palma, a 11 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
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 president del Govern la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

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

Precarietat laboral
Sr. President, per què els ciutadans de les Illes Balears es
troben en una situació de més precarietat que fa tres anys?

Quines són les novetats de la targeta intermodal de
transports que du a terme el Consorci de Transports de
Mallorca?

Palma, a 11 de novembre de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Palma, a 11 de novembre de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

L)

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 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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pacte per l'educació

Servei de valoració i atenció primerenca per a menors de sis
anys

Com pensa promoure un pacte per l'educació un govern que
ha fet tot el possible per aigualir l'oficialitat de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears?

Quina valoració fa la Conselleria de Família i Serveis
Socials del servei de valoració i atenció primerenca per a
menors de sis anys prestat pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 11 de novembre de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 11 de novembre 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.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

M)
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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Perillositat d'anar a les escoles
Com valora la Sra. Consellera d'Educació que les
associacions de directors i la FAPA afirmin que anar a l'escola
por ser perillós?
Palma, a 11 de novembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Conveni amb la UIB relatiu al Programa de beques per
allotjament
Quins objectius té el conveni signat dia 31 d'octubre de 2014
amb el rector de la Universitat de les Illes Balears relatiu a
Programa de beques per allotjament per al curs 2014-2015?
Palma, a 11 de novembre de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Foment de la biomassa en el marc de l'impuls de les energies
renovables

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

Quines són les actuacions del Govern de les Illes Balears per
fomentar l'ús de la biomassa en el marc de l'impuls a les
energies renovables durant aquesta legislatura?
Palma, a 11 de novembre de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

Dessaladora de l'illa de Formentera
Quina és la inversió prevista per a la dessaladora de l'illa de
Formentera?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 11 de novembre de 2014.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

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 conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Cronograma d'execució d'obra i posada en servei de l'enllaç
Mallorca-Eivissa
Quin cronograma d'execució d'obra i posada en servei es té
previst per a l'enllaç de Mallorca i Eivissa?
Palma, a 11 de novembre de 2014.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

Cirurgia de Parkinson
Com valora el conseller de Salut la posada en marxa de la
cirurgia de Parkinson a l'Hospital Universitari de Son Espases?
Palma, a 11 de novembre de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

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

Pressuposts generals de la CAIB per a 2015
En què beneficia el Projecte de llei de pressuposts generals
per a 2015 les persones d'aquesta comunitat autònoma?
Palma, a 11 de novembre de 2014.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

Pressuposts de la Conselleria d'Administracions Públiques
destinats als municipis de les Illes Balears
Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
dels pressuposts de la seva conselleria destinats als municipis de
les Illes Balears per a 2015?
Palma, a 11 de novembre de 2014.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

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

Què suposa per a les Illes Balears el nou Pla d'habitatge
signat recentment entre el Govern de les Illes Balears i el
Ministeri de Foment?

BOPIB núm. 174 - 14 de novembre de 2014
Palma, a 11 de novembre de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
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RGE núm. 10325/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a primeres
consultes anulAlades, a contestar davant la Comissió de Salut
(Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10326/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
hospitalitzacions anulAlades, a contestar davant la Comissió de
Salut (Mesa de 12 de novembre de 2014).

Ordre de Publicació
RGE núm. 10234/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a temporada
turística i contractació, a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10235/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a incompliment
del compromís del conseller respecte de qualitat turística
lligada a qualitat en l'ocupació, a contestar davant la Comissió
de Turisme (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10317/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de
salut tancats (I), a contestar davant la Comissió de Salut (Mesa
de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10318/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de
salut tancats (II), a contestar davant la Comissió de Salut
(Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10319/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica assistencial als centres sanitaris, a contestar
davant la Comissió de Salut (Mesa de 12 de novembre de
2014).
RGE núm. 10320/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que treballen sense signar contracte, a contestar davant la
Comissió de Salut (Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10321/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitats
bàsiques tancades, a contestar davant la Comissió de Salut
(Mesa de 12 de novembre de 2014).

RGE núm. 10327/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que no rebran atenció, a contestar davant la Comissió de Salut
(Mesa de 12 de novembre de 2014).
RGE núm. 10328/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
electromiogrames anulAlats, a contestar davant la Comissió de
Salut (Mesa de 12 de novembre de 2014).
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Temporada turística i contractació
Com valora el conseller de Turisme el fet que es tanqui la
temporada turística amb més de mig milió d'hores extres
treballades en negre?
Palma, a 3 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

RGE núm. 10322/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
desateses per Atenció Primària, a contestar davant la Comissió
de Salut (Mesa de 12 de novembre de 2014).

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

RGE núm. 10323/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord per
consensuar el tancament d'unitats bàsiques, a contestar davant
la Comissió de Salut (Mesa de 12 de novembre de 2014).

Incompliment del compromís del conseller respecte de qualitat
turística lligada a qualitat en l'ocupació

RGE núm. 10324/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
intervencions quirúrgiques anulAlades, a contestar davant la
Comissió de Salut (Mesa de 12 de novembre de 2014).

Per quin motiu ha incomplit el conseller el seu compromís
de lligar, en el text del Reglament de la Llei de turisme,
categories dels establiments hotelers i ocupació laboral?
Palma, a 3 de novembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 oral davant la Comissió de
Salut.

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

Centres de salut tancats (I)

Persones que treballen sense signar contracte

Quina és la relació de llocs de feina que varen deixar sense
cobrir els dies 3 i 4 de novembre de 2014, desglossats per
categoria professional, tipus de contractació i centres sanitaris
de les Illes Balears?

Quin és el nombre de persones que han treballat durant el
mes d'octubre i la primera setmana de novembre sense signar
contracte, desglossat per categoria professional, tipus de
contractació i centre sanitari de les Illes Balears?

Palma, a 6 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 6 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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 oral davant la Comissió de
Salut.

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

Centres de salut tancats (II)

Unitats bàsiques tancades

Quina és la relació de totes les persones que varen ser
convidades a no acudir al lloc de feina que tenien contracte
signat els dies 3 i 4 de novembre de 2014?

Quin és el nombre d'unitats bàsiques que s'han hagut de
tancar durant la primera setmana de novembre, especificant el
centre sanitari i els dies?

Palma, a 6 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 6 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

H)

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

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

Problemàtica assistencial als centres sanitaris

Persones desateses per Atenció Primària

Per quin motiu es va provocar la problemàtica assistencial
a molts centres sanitaris de les Illes Balears?

Quantes persones han quedat desateses per la no cobertura
d'absències en Atenció Primària, especificant el centre sanitari
i els dies?

Palma, a 6 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 6 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

BOPIB núm. 174 - 14 de novembre de 2014

11409

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

L)

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

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

Acord per consensuar el tancament d'unitats bàsiques

Hospitalitzacions anulAlades

En què consisteix l'acord que s'ha realitzat amb els
coordinadors i la Direcció d'Atenció Primària, que ha portat a
consensuar el tancament d'unitats bàsiques i la no cobertura
d'absències dels professionals d'atenció primària?

Quantes hospitalitzacions es deixen de fer a l'Hospital Sant
Joan de Déu durant els mesos d'octubre, novembre i desembre
de 2014 per manca de finançament des del Servei de Salut?
Palma, a 6 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 6 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Persones que no rebran atenció

Intervencions quirúrgiques anulAlades
Quantes intervencions quirúrgiques es deixen de fer a
l'Hospital Sant Joan de Déu durant els mesos d'octubre,
novembre i desembre de 2014 per manca de finançament des
del Servei de Salut?

Quantes persones deixaran de rebre atenció a l'Hospital Sant
Joan de Déu durant els mesos d'octubre, novembre i desembre
de 2014 per manca de finançament des del Servei de Salut?
Palma, a 6 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 6 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Primeres consultes anulAlades
Quantes primeres consultes es deixen de fer a l'Hospital Sant
Joan de Déu durant els mesos d'octubre, novembre i desembre
de 2014 per manca de finançament des del Servei de Salut?
Palma, a 6 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Electromiogrames anulAlats
Quants electromiogrames es deixen de fer a l'Hospital Sant
Joan de Déu durant els mesos d'octubre, novembre i desembre
de 2014 per manca de finançament des del Servei de Salut?
Palma, a 6 de novembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
RGE núm. 10244/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a conveni amb l'IOC (Institut Obert de Catalunya), amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 12 de novembre de 2014).

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

Palma, a 12 de novembre 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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

A la Pregunta RGE núm. 5806/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a agenda oficial del
president. (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de 2013).
Quina ha estat durant la seva estada a Madrid el passat 27
de maig de 2013?
El Sr. President del Govern de les Illes Balears va assistir a
Madrid a la reunió de presidents de comunitats autònomes amb
el Govern Central.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Conveni amb l'IOC (Institut Obert de Catalunya)
Ordre de Publicació
La formació professional en totes les seves modalitats ha de
ser una prioritat per aconseguir la qualificació i l'especialització
dels treballadors, incrementar les oportunitats laborals i
professionals i fer més competitiva l'economia de les Illes
Balears.

B)
A la Pregunta RGE núm. 1158/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a PADI (V).
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Els estudis de formació professional en modalitat no
presencial són una oportunitat per a moltes persones que per
raons familiars, laborals o econòmiques no poden canviar de
residència per formar-se en règim d'ensenyament presencial.

L'any 2013 quants nins/nines es varen acollir al PADI, per
any d'edat?

Per altra banda, l'oferta d'ensenyaments no presencials on
line de la Conselleria d'Educació és limitada i encara ho és més
d'aquells estudis que no requereixen un període de pràctiques
presencial. És lògic, per tant, que moltes persones hagin d'optar
per formar-se a través de l'oferta formativa d'altres comunitats
autònomes. Per una qüestió cultural i de proximitat, la majoria
d'estudiants illencs que cursen FP on line fora de la nostra
comunitat autònoma ho fan a través de l'Institut Obert de
Catalunya.

1999: 2387; 2000: 2957; 2001: 3142; 2002: 3580; 2003: 3768;
2004: 4136; 2005: 3913; 2006: 4037; 2007: 3436;
Total: 31356

Segons l'any de naixement dels nins/es:

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
C)

Per tot l'esmentat, el Grup parlamentari MÉS presenta la
següent

A la Pregunta RGE núm. 1159/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a PADI (VI).
(BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar el conveni entre la Conselleria d'Educació
de les Illes Balears i l'Institut Obert de Catalunya (IOC), vigent
entre 2010 i 2012, perquè els estudiants que cursen cicles de
formació professional on line amb l'IOC puguin examinar-se a
les Illes Balears, a la respectiva ulla de residència.
Palma, a 3 de novembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

L'any 2013 quina cobertura va tenir el PADI, per any
d'edat?
Segons l'any de naixement dels nins/es:
1999: 23,80%; 2000: 28,53%; 2001: 30,20%; 2002: 33,63%;
2003: 34,72%; 2004: 37,55%; 2005: 35,85%; 2006: 35,05%;
2007: 30,15%;
Total: 32,28%
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
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D)

G)

A la Pregunta RGE núm. 1959/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Centre de dia de
Consell (III). (BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014).

A la Pregunta RGE núm. 5734/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pacients
derivats a la Fundació Kovacs 2011. (BOPIB núm. 153, de 30
de maig de 2014).

A dia d'avui, quin és el deute de la Conselleria amb
l'Ajuntament de Consell pel que fa al centre de dia?
La Conselleria de Família i Serveis Socials, a hores d'ara, no
té cap deute amb l'Ajuntament de Consell en relació al centre de
dia.
Palma, 25 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 2300/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques, febrer 2014 (II). (BOPIB núm. 141,
de 14 de març de 2014).
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de febrer de 2014 als hospitals privats amb ànim de lucre o
sense ànim de lucre pagades amb doblers públics
independentment de la fórmula administrativa que sustenti el
pagament? Se solAlicita s'especifiqui el nom de l'hospital o
clínica i el nombre d'intervencions realitzades.

Quins són els centres sanitaris que varen derivar els 1.767
pacients a la Fundació Kovacs l'any 2010?
Centre sanitaris que varen derivar pacients a la Fundació
Kovacs:
Any 2010
Arquitecte Bennàssar 94; Es Raiguer (Binissalem) 30;
Santa Ponça (Calvià) 36; Camp Redó 69; Xaloc (Campos) 19;
Valldargent 50; Coll d'En Rabassa 56; Polígon de Llevant
(Emili Darder) 60; Escola Graduada 47; Tramuntana (Esporles)
26; Felanitx 20; Inca 62; Migjorn (Llucmajor) 23; Manacor 33;
Marratxí 42; Marines (Muro) 32; Pere Garau 41; Pollença 25;
Casa del Mar 38; Rafal Nou 27; Can Pastilla 24; Torrent de Sant
Miquel (Sa Pobla) 39; s'Escorxador 128; Santa Catalina 27;
Santanyí 8; Es Pla (Sineu) 24; Serra Nord (Sóller) 11; Son
Cladera 15; Son Ferriol 41; Son Gotleu 93; Son Pisà 34; Son
Serra-Sa Vileta: 68; Llevant (Son Servera) 16; Ses Roques
Llises (Vilafranca) 32; Ponent (Andratx) 47; Nuredduna (Artà)
10; Safrà (Alcúdia) 35; Trencadors 38; Capdepera 13; Santa
Maria 24; Muntanya 37; Sant Agustí-Cas Català 35; Portocristo
12; Palmanova 21; Aragó 55. Total 1.716.
El conseller de Salut
Martí Sansaloni Oliver.

Hospital San Juan de Dios: 393
Hospital Cruz Roja: 77
Policlínica Miramar: 259

Ordre de Publicació
H)

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

A la Pregunta RGE núm. 5735/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a pacients
derivats a la Fundació Kovacs 2011. BOPIB núm. 153, de 30
de maig de 2014).

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 4320/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Programa
Medi Obert, març 2014. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de
2014).
Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert el mes de març de 2014?
Els joves amb mesura judicial de Medi Obert, de la Llei
reguladora de la Responsabilitat Penal de los Menores, Ley
Orgánica 5/2000, de 2 de gener, que han estat atesos són: 1196
en el mes de març de 2014.
Palma, 23 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Quins són els centres sanitaris que varen derivar els 1.700
pacients a la Fundació Kovacs l'any 2011?
Centre sanitaris que varen derivar pacients a la Fundació
Kovacs:
Any 2011
Arquitecte Bennàssar 90; Es Raiguer (Binissalem) 34; Santa
Ponça (Calvià) 30; Camp Redó 67; Xaloc (Campos) 19;
Valldargent 40; Coll d'En Rabassa 58; Polígon de Llevant
(Emili Darder) 51; Escola Graduada 44; Tramuntana (Esporles)
20; Felanitx 14; Inca 55; Migjorn (Llucmajor) 33; Manacor 37;
Marratxí 37; Marines (Muro) 31; Pere Garau 32; Pollença 19;
Casa del Mar 52; Rafal Nou 23; Can Pastilla 19; Torrent de Sant
Miquel (Sa Pobla) 27; s'Escorxador 118; Santa Catalina 44;
Santanyí 10; Es Pla (Sineu) 36; Serra Nord (Sóller) 23; Son
Cladera 27; Son Ferriol 18; Son Gotleu 72; Son Pisà 41; Son
Serra-Sa Vileta 40; Llevant (Son Servera) 9; Ses Roques Llises
(Vilafranca) 21; Ponent (Andratx) 41; Nuredduna (Artà) 19;
Safrà (Alcúdia) 57; Trencadors 30; Capdepera 15; Santa Maria
19; Muntanya 29; Sant Agustí-Cas Català 14; Portocristo 12;
Palmanova 15; Aragó 48. Total 1.590.
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Per quins motius assistencials i quantes persones de l'Àrea
Assistencial d'Eivissa i Formentera han estat derivades a
l'Hospital Universitari de Son Espases, a hemodinàmica,
desglossat per anys 2010-2013?

El conseller de Salut
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
I)
A les Preguntes RGE núm. 5801/14 a 5808/14, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
derivats d'Eivissa i Formentera a Son Espases (I a VIII).
(BOPIB núm. 153, de 30 de maig de 2014).
Quantes persones de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i
Formentera han estat derivades a l'Hospital Universitari de
Son Espases, per processos assistencials de neurocirurgia,
desglossat per anys 2010-2013?
El nombre de persones de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i
Formentera que han estat derivades a l'Hospital Universitari de
Son Espases, per processos assistencials de neurocirurgia,
desglossat per anys 2010-2015, és:
Servei Neurocirurgia
2010
243

2011
132

2012
169

2013
132

Per quins motius assistencials i quantes persones de l'Àrea
Assistencial d'Eivissa i Formentera han estat derivades a
l'Hospital Universitari de Son Espases, a neurocirurgia,
desglossat per anys 2010-2013?
Els motius assistencials pels quals s'han derivat pacients a
l'Hospital Universitari de Son Espases són per patologies
pròpies de l'especialitat i que han de ser atesos pels serveis de
referència i, per tant, fora de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera, sent difícil donar completament aquest servei amb
qualitat i eficiència adient sense un volum suficient de pacients.
Si bé des de juny de 2010 es desplacen dos especialistes una
vegada al mes amb la finalitat de millorar l'accessibilitat dels
pacients sempre mantenint la qualitat assistencial pròpia del
servei de referència.
El nombre de persones que han estat derivades a l'Hospital
Universitari de Son Espases, a neurocirurgia, desglossat per
anys 2012-2013, són:
2010
243

2011
132

2012
169

2013
132

Quantes persones de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i
Formentera han estat derivades a l'Hospital Universitari de
Son Espases, per processos assistencials d'hemodinàmica,
desglossat per anys 2010-2013?
El nombre de persones que han estat derivades a l'Hospital
Universitari de Son Espases, per processos assistencials
d'hemodinàmica urgents, desglossat per anys 2012-2013, són:
2010
28 39

2011
50

2012
48

2013

Els motius assistencials pels quals s'han derivat pacients a
l'Hospital Universitari de Son Espases són per patologies
urgents pròpies de l'especialitat i que han de ser ateses pels
serveis de referència i, per tant, fora de l'Àrea de Salut d'Eivissa
i Formentera, sent difícil donar completament aquest servei amb
qualitat i eficiència adient sense un volum suficient de pacients.
El nombre de persones de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i
Formentera que han estat derivades urgents a l'Hospital
Universitari de Son Espases, per processos assistencials
d'hemodinàmica, desglossat per anys 2012-2013, són:
2010
28 39

2011
50

2012
48

2013

Quantes persones de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i
Formentera que han estat derivades a l'Hospital Universitari
de Son Espases, per processos assistencials de cirurgia
maxilAlofacial, desglossat per anys 2010-2013?
El nombre de persones de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i
Formentera que han estat derivades a l'Hospital Universitari de
Son Espases, a neurocirurgia, desglossat per anys 2012-2013,
són:
2010
196

2011
63

2012
45

2013
27

Per quins motius assistencials i quantes persones de l'Àrea
Assistencial d'Eivissa i Formentera han estat derivades a
l'Hospital Universitari de Son Espases, a maxilAlofacial,
desglossat per anys 2010-2013?
Els motius assistencials pels quals s'han derivat pacients a
l'Hospital Universitari de Son Espases són per la complexitat de
la patologia i que han de ser ateses pels serveis de referència i,
per tant, fora de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, sent
difícil donar completament aquest servei amb qualitat i
eficiència adient sense un volum suficient de pacients.
El nombre de persones de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i
Formentera que han estat derivades urgents a l'Hospital
Universitari de Son Espases, per processos assistencials cirurgia
maxilAlofacial, desglossat per anys 2012-2013, són:
2010
196

2011
63

2012
45

2013
27

Quantes persones de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i
Formentera han estat derivades a l'Hospital Universitari de
Son Espases, per processos assistencials de cirurgia vascular,
desglossat per anys 2010-2013?
El nombre de persones de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i
Formentera que han estat derivades urgents a l'Hospital
Universitari de Son Espases, per processos assistencials de
cirurgia vascular, desglossat per anys 2012-2013, són:

2010
497

2011
359

2012
322

2013
400
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Per quins motius assistencials i quantes persones de l'Àrea
d'Eivissa i Formentera han estat derivades a l'Hospital
Universitari de Son Espases, a cirurgia vascular, desglossat
per anys 2010-2013?
Els motius assistencials pels quals s'han derivat pacients a
l'Hospital Universitari de Son Espases són per patologies
pròpies de l'especialitat i que han de ser ateses pels serveis de
referència i, per tant, fora de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera, sent difícil donar completament aquest servei amb
qualitat i eficiència adient sense un volum suficient de pacients.
El nombre de persones de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i
Formentera que han estat derivades urgents a l'Hospital
Universitari de Son Espases, a cirurgia vascular, desglossat per
anys 2012-2013, són:
2010
497

2011
359

2012
322

2013
400

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

L)
A la Pregunta RGE núm. 6012/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
declaracions Sr. Arias Cañete. (BOPIB núm. 153, de 30 de
maig de 2014).
Considera la directora de l'Institut de la Dona que les
declaracions del Sr. Arias Cañete "si haces un abuso de
superioridad intelectual parece que eres un machista i estás
acorralando a una mujer indefensa", en relació al debat
televisat entre ell i la Sra. Valenciano, són masclistes i
discriminatòries per a la dona?
Em semblen unes declaracions desafortunades, com ell
mateix reconegué posteriorment. Però, arran d'unes declaracions
gens encertades, fetes en un moment donat, no crec que s'hagi
de qualificar o desqualificar una persona com a masclista o
misògina, com varen fer durant la campanya diversos partits
polítics.
Palma, 1 d'octubre de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 5925/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Salut i Força 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 Salut i Força,
desglossat per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012, 2013 i 2014?
No ha mort cap nounat que hagi estat ingressat en
neonatologia en els mesos solAlicitats.
Palma, 25 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 6004/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a nounats
hospital de Son Llàtzer morts, 2014. (BOPIB núm. 153, de 30
de maig de 2014).
Quants de nounats han mort abans de donar alta
hospitalària de San Llàtzer els mesos de gener, febrer, març,
abril i maig de 2014? Se solAlicita detall per mes.
No ha mort cap nounat que hagi estat ingressat en
neonatologia en els mesos solAlicitats.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes RGE núm. 6207/14 a 6226/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a pla
d'estiu 2014 a l'Hospital Universitari de Son Espases, a
l'Hospital de Son Llàtzer, a l'Hospital d'Inca, a l'Hospital de
Manacor, a l'Hospital General, a l'Hospital Joan March, a
l'Hospital Mateu Orfila, a l'Hospital Can Misses, a l'Hospital
de Formentera i a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
(I i II). (BOPIB núm. 155, de 13 de juny de 2014).
Quines dates afecta el pla d'estiu 2014 a l'Hospital
Universitari de Son Espases, a l'Hospital de Son Llàtzer, a
l'Hospital d'Inca, a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital
General, a l'Hospital Joan March, a l'Hospital Mateu Orfila,
a l'Hospital Can Misses, a l'Hospital de Formentera, a la
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca? Nombre de llits que
estaran tancats, nombre de quiròfans que no estaran operatius,
disminució de personal desglossat per facultatius i personal
d'infermeria, segons el Pla d'estiu 2014 a l'Hospital
Universitari de Son Espases, a l'Hospital de Son Llàtzer, a
l'Hospital d'Inca, a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital
General, a l'Hospital Joan March, a l'Hospital Mateu Orfila,
a l'Hospital Can Misses, a l'Hospital de Formentera? Quina
disminució de personal, desglossat per facultatius, personal
d'infermeria i administratius, es fa segons el Pla d'estiu 2014
a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca?
Entenem que les qüestions formulades ja han estat respostes
a la compareixença, davant la Comissió de Salut de dia 10 del
mes de setembre i solAlicitada pel seu grup parlamentari, i amb
la documentació tramesa com a resposta a les SODO 6197/2014
a la 6206/2014.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

11414

BOPIB núm. 174 - 14 de novembre de 2014
Ordre de Publicació

N)

Per l'anterior no s'ha pogut fer cap transferència per aquest
concepte al Servei de Salut de les Illes Balears.

A les Preguntes RGE núm. 6258/14 a 6260/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a Fons
de Garantia Assistencial (1-3). (BOPIB núm. 155, de 13 de
juny de 2014).
Quina quantitat econòmica ha rebut el Servei de Salut de
les Illes Balears mitjançant el Fons de Garantia Assistencial,
desglossat per any 2012, 2013 i 2014?
Mitjançant el Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves
prestacions, es crea el Fons de Garantia Assistencial, d'ara en
enfavant FOGA, com a partida integrant del Fons de cohesió
sanitària, que estableix l'article 21/2001, de 27 de desembre, per
la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou
sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d'autonomia.
L'objecte del FOGA és cobrir els desplaçaments temporals
entre comunitats i ciutats autònomes, de persones que gaudeixen
de la condició d'assegurat en el Sistema Nacional de Salut.
Fins ara, la comunitat autònoma de les Illes Balears, ho ha
rebut cap quantitat pel Fons de Garantia Assistencial. Per
l'anterior, no s'ha pogut fer cap transferència per aquest
concepte al Servei de Salut de les Illes Balears.
Es pot preveure que la primera liquidació d'aquest fons creat
per la Llei 16/2012 es realitzarà el 2015 i en base a les dades de
desplaçaments entre CCAA l'any 2014.
Quina quantitat econòmica ha rebut el Servei de Salut de
les Illes Balears, mitjançant el Fons de Garantia Assistencial
pels desplaçaments de curta durada, desglossat per any 2012,
2013 i 2014?
En principi, una de les modalitats de desplaçament que ha de
considerar el nou Fons de Garantia Assistencial són els
desplaçaments de curta durada. Aquests desplaçament s'han
d'abonar seguint les tarifes nacionals establertes en concepte
d'atenció sanitària d'atenció primària, incloent-hi la prestació
per cartera suplementària que correspongui.
No obstant això, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
ho ha rebut a data d'avui cap quantitat pel Fons de Garantia
Assistencial. Es pot preveure que la primera liquidació d'aquest
fons creat per la Llei 16/2012 es realitzarà el 2015 i sobre la
base de dades de desplaçaments entre CCAA de tot l'any 2014.
Per l'anterior no s'ha pogut fer cap transferència per aquest
concepte al Servei de Salut de les Illes Balears.
Quina quantitat econòmica ha rebut el Servei de Salut de
les Illes Balears, mitjançant el Fons de Garantia Assistencial
pels desplaçaments de llarga durada, desglossat per any 2012,
2013 i 2014?
La segona de les modalitats de desplaçament que ha de
considerar el nou Fons de Garantia Assistencial són els
desplaçaments de llarga durada. Aquests s'han d'abonar d'acord
a una càpita mensual.
No obstant això, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
ho ha rebut a data d'avui cap quantitat pel Fons de Garantia
Assistencial. Es pot preveure que la primera liquidació d'aquest
fons creat per la Llei 16/2012 es realitzarà el 2015 i sobre la
base de dades de desplaçaments entre CCAA de tot l'any 2014.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 6488/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a llits
tancats a l'estiu (2014). (BOPIB núm. 158, de 2 de juliol de
2014).
Quants de llits es tancaran als hospitals públics de les Illes
Balears durant els mesos d'estiu? Se solAlicita detall per
hospitals i calendari de tancament.
Us comunic que aquesta informació figura a la resposta
6495/2014.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 6860/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a quantitat
econòmica dedicada a suport o colAlaboració amb produccions
audiovisuals (II). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
Quina ha estat la quantia econòmica dedicada per la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de les
Illes Balears a suport o colAlaboració amb produccions
audiovisuals durant l'any 2013?
La Vicepresidència i Conselleria de Presidència ho ha
tramitat, directament, cap quantia econòmica per suport o
colAlaboració amb produccions audiovisuals durant el 2013.
Palma, 17 d'octubre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 6877/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a estudi del Ministeri
sobre pesca de ròssec al Parc Nacional de Cabrera (1).
(BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
Quina opinió li mereix a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori l'estudi presentat fa uns dies pel Ministeri
d'Agricultura i Medi Ambient que demostra la reiteració de
pràctiques de pesca de ròssec a les aigües del Parc Nacional
de Cabrera i els seus voltants?
Als voltants del Parc Nacional de Cabrera és legal la pesca
d'arrossegament i és una pràctica habitual a tot el món pescar al
límit de les zones de pesca protegida.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 6878/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a estudi del
Ministeri sobre pesca de ròssec al Parc Nacional de Cabrera
(2). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
Què pensa fer la Conselleria, en tant que organismes
competents en matèria de pesca i medi ambient, per fer front
a les evidències que ha posat sobre la taula el Ministeri
d'Agricultura i Medi Ambient sobre la pràctica de la pesca de
ròssec al Parc Nacional de Cabrera?
Aquest estudi no pot assegurar que les marques siguin
recents. En tot cas s'intensificarà la vigilància.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 6975/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a
intervencions quirúrgiques, juny 2014 (II). (BOPIB núm. 160,
de 18 de juliol de 2014).
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de juny de 2014 als hospitals privats amb ànim de lucre o
sense ànim de lucre pagades amb doblers públics
independentment de la fórmula administrativa que sustenti el
pagament? Se solAlicita s'especifiqui el nom de l'hospital o
clínica i el nombre d'intervencions realitzades.

IQ

55

78

95

49

72

85

Proves de
gabinets

15

173

350

315

330

214

2014

gener

febrer

març

abril

maig

juny

1a
consulta

1.230

1.359

1.407

1.135

1.094

1.050

Hospital
itz.

238

277

251

207

185

173

Hospital
de dia

53

42

48

52

54

60

IQ

313

380

371

351

343

301

Electro
miogra
mes

368

425

441

418

443

404

Any 2013

octubre

novembre

desembre

Hospitalització

52

49

29

HDD

32

23

IQ

58

111

2014

gener

febrer

març

abril

maig

juny

Hospital
itz.

56

61

66

54

567

65

HDD

28

32

30

30

29

28

IQ

149

237

242

242

294

324

Hospital Sant Joan de Déu: 334
Hospital Cruz Roja: 85
Policlínica Miramar: 341

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
U)

Ordre de Publicació
T)
A les Preguntes RGE núm. 7064/14 a 7066/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
persones derivades a l'Hospital de la Creu Roja, Sant Joan de
Déu i Policlínica Miramar. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol
de 2014).
Nombre de persones derivades a l'Hospital de la Creu Roja,
Sant Joan de Déu i Policlínica Miramar, des de l'inici de
l'entrada en vigor del conveni singular, per hospitalització,
consultes externes, realització de prova diagnòstica, intervenció
quirúrgica i més, fins a 30 de juny de 2014.
desem
bre
2013

gener
2014

ecografia
Hospital.

20

27

11415

febrer
2014

març
2014

abril
2014

maig
2014

juny
2014

420

574

555

591

553

24

24

25

24

22

A la Pregunta RGE núm. 7095/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a programa
Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (3). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
Quina ha estat l'aportació econòmica que ha destinat la
Conselleria de Família i Serveis Socials a cada municipi
balear per desenvolupar el programa Servei d'Ajuda a
Domicili d'Alta Intensitat?

Municipis de Mallorca
Palma
Mancomunitat del Pla
Felanitx
Sa Pobla
Santa Margalida
Bunyola
Porreres
Banyalbufar
Esporles
Estellencs
Fornalutx

Crèdit
1.000.000
58.906,13
18.965,79
23.053,43
20.251,30
11.533,49
13.107,67
1.037,55
5.154,68
876,00
1.565,60

11416

BOPIB núm. 174 - 14 de novembre de 2014

Pollença
Puigpunyent
Santanyí

23.714,63
4.986,71
12.090,73

Municipis de Menorca
Ferreries

88.976,84

Municipis d'Eivissa
Eivissa Vila
Sant Antoni de Portmany
Sant Joan de Labritja
Sant Josep de Sa Talaia
Santa Eulària des Riu

29.702,30
15.458,21
6.959,45
13.376,88
23.480,00

Formentera

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 7099/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa
Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (7). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
Quin ha estat el nombre de noves contractacions de
personal que cada ajuntament ha destinat al desenvolupament
del Programa Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat?
Atès que encara no ha finalitzat el programa pilot a tots els
municipis, no es poden oferir dades concloents.

11.000,00

Palma, 6 d'octubre.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Palma, 10 de setembre de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
Z)
Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 7096/14 , presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a programa
Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (4). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
Quina ha estat la despesa que cada ajuntament ha hagut
d'assumir per desenvolupar el programa Servei d'Ajuda a
Domicili d'Alta Intensitat?
A dia d'avui el programa pilot no ha finalitzat a tots els
municipis, per tant, encara no es pot contestar aquesta pregunta.
Palma, 10 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

A la Pregunta RGE núm. 7101/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a població
balear potencialment dependent. BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).
Quin és el nombre de població balear potencialment
dependent?
Segons les darreres dades publicades en el BOE núm. 148 de
22 de juny de 2011, les dades de població potencialment
dependent són les següents:
Població de menys de 65 anys: 951.559
Població d'entre 65 i 79 anys: 112.441
Població de 80 anys i més: 42.049
Índex ponderat: 2.1359%
Palma, 25 d'agost de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 7098/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa
Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat 6). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
Quin ha estat el nombre de personal que cada ajuntament
ha incorporat al Programa Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta
Intensitat ?
Atès que encara no ha finalitzat el programa pilot no es
poden oferir dades concloents.
Palma, 10 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 7102/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa
Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (8). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
Quin ha estat el nombre d'hores que ha ofert cada
ajuntament a les persones amb dependència mitjançant el
Programa Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat ?
Atès que encara no ha finalitzat el programa pilot no es
poden oferir dades concloents.
Palma, 20 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

BOPIB núm. 174 - 14 de novembre de 2014
Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 7103/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa
Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (9). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
Quins ajuntaments han vist reduïda la subvenció prevista
en el conveni per desenvolupar el Programa Servei d'Ajuda a
Domicili d'Alta Intensitat?
Cap ajuntament ha vist reduïda l'aportació econòmica.
Aquest programa es fa de bell nou, no es pot reduir allò que es
posa en marxa per primer pic.
Palma, 10 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

11417

va esgotar el crèdit i, per tant, continuaran la prestació del
Servei mitjançant un conveni directe amb el Govern.
Palma, 10 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 7111/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa
Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (2). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
Quins municipis han subscrit el conveni del Programa Pilot
anomenat Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat ?

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 7104/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa
Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (10). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).

Mitjançant la firma dels convenis amb els diferents consells
insulars varen participar els següents municipis al Programa
Pilot:
Mallorca: Palma, Mancomunitat del Pla, Felanitx, Sa Pobla, Sta.
Margalida, Bunyola, Porreres, Banyalbufar, Esporles,
Estellencs, Fornalutx, Pollença, Puigpunyent, Santanyí.
Menorca: Ferreries.

Hi ha hagut algun ajuntament que hagi fet més hores de les
conveniades en el Programa Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta
Intensitat?

Palma, 10 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

No ens consta.
Palma, 10 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 7110/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa
Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (1). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
Ha finalitzat l'experiència pilot del Programa
d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat?

Eivissa: Eivissa Vila, St. Antoni de Portmany, St. Joan de
Labritja, St. Josep de Sa Talaia. Sta. Eulària des Riu.

Servei

El programa Pilot de SAD ALTA INTENSITAT es va posar
en marxa mitjançant la dotació econòmica que el Govern va
donar als consells insulars i la distribució que aquestes varen fer
entre els ajuntaments que voluntàriament es varen voler sumar,
d'acord amb els criteris objectius que es varen donar.
Atès que els ajuntaments participants a l'experiència no
tenen característiques homogènies en la prestació del SAD, i es
parteix de realitats molt diverses, es varen produir
desajustaments entre uns i altres a l'hora d'iniciar el programa.
Per aquest motiu, uns ajuntaments varen esgotar el crèdit que els
consells insulars varen distribuir abans que altres.
Perquè els ajuntaments que no tenien previsió d'esgotar el
crèdit rebut dins el termini establert poguessin fer-ho, es va
prorrogar els Convenis amb els consells insulars fins al dia 30
de desembre de 2014. Aquells ajuntaments que varen esgotar el
crèdit, varen finalitzar el programa Pilot en el moment en què es

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 7112/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa
Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (11). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
Quins han estat els municipis que han ofert el Programa
pilot del Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat de manera
gratuïta?
Amb la posada en marxa del programa pilot s'ha deixat
llibertat a cada ajuntament perquè solAliciti el copagament (cal
aclarir que el copagament s'aprovà en la Llei de dependència, en
la legislatura del Govern estatal que en aquell moment presidia
el Sr. Rodríguez Zapatero) que demanava amb l'oferiment del
servei d'ajuda a domicili, per la qual cosa els ajuntaments que
prestaven el servei de manera gratuïta ho hana pogut continuar
fent.
Palma, 6 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 7113/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa
Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (12). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 7116/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa
Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (14). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).

Finalitzat el programa pilot del Servei d'Ajuda a Domicili
d'Alta Intensitat, quines previsions fa la Conselleria de Família
i Serveis Socials sobre nombre d'usuaris que utilitzaran
aquesta prestació de la dependència?

Quin serà el preu mitjà per hora del Servei d'Ajuda a
Domicili d'Alta Intensitat que hauran de pagar els usuaris
balears per rebre aquesta prestació?

El programa pilot encara no ha finalitzat: Finalitza el dia
31/12/2014.
Palma, 10 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 7114/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Programa
Servei d'Ajuda a Domicili d'Alta Intensitat (13). (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).
A partir del mes de juliol, quan el Servei d'Ajuda a
Domicili d'Alta Intensitat passi a formar part de les
prestacions de la dependència, quins criteris per calcular el
copagament d'aquesta prestació s'aplicaran als usuaris
d'aquest servei?

Els usuaris hauran d'abonar la seva aportació econòmica
calculada en funció de la seva capacitat econòmica damunt el
preu del servei. D'acord amb el Consell Territorial el preu de
referència és de 12i hora d'atenció especialitzada i 9i hora per
atenció a la llar.
Palma, 10 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 7120/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a reducció
de la despesa del Govern en aplicació de les noves valoracions
realitzades des de l'any 2012. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol
de 2014).
Quina ha estat la reducció de la despesa del Govern en
aplicació de les noves valoracions realitzades des de l'any
2012?

Seguirem fórmules acordades per l'IMSERSO.
Palma, 10 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

A quines noves valoracions en concret es refereix la
pregunta?
Palma, 15 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 7115/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Servei
d'Ajuda a Domicili Ajuntaments. (BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).
Quin és el preu mitjà per hora del Servei d'Ajuda a
Domicili dels serveis municipals que oferten els ajuntaments
als usuaris del seu municipi?
Hi ha disparitat de preus entre els 67 municipis existents a
les Illes Balears però els preus es mouen entre una forquilla de
14 i 22i.
Palma, 10 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 7234/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ESPA i
alfabetització de les Escoles de Persones Adultes. (BOPIB
núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Per quina raó la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats s'ha fet càrrec de l'ESPA i alfabetització de les
Escoles de Persones Adultes de tots els municipis de Menorca
excepte del d'Alaior?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats dóna
cobertura a tots aquests ensenyaments a l'illa de Menorca,
d'acord amb les ràtios establertes, o bé mitjançant els recursos
propis destinats als centres d'adults o mitjançant conveni de
colAlaboració.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 7239/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla forestal de les
Illes Balears (I). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
En quina mesura s'han tengut amb compte les alAlegacions
en la redacció del Pla Forestal de les Illes Balears?
El Pla forestal de les Illes Balears ha incorporat en el seu
procés d'elaboració un ambiciós, intens i prolongat procés de
participació social, desenvolupat específicament a totes les illes,
al qual han estat convocats (més de 1.500 agents contactats) i en
el qual han pogut participar (més de 175 assistents) tots els
interessats (usuaris, empresaris, propietaris, etc), organitzacions,
entitats, associacions i institucions implicades en el terreny i
sector forestal insular (a més, el procés de participació es
facilita, mitjançant la seva difusió a través de les xarxes socials,
amb la permanent aportació d'informació que es va concretar en
mes de 20.000 visites a la pàgina web del Pla i la distribució de
les seves propostes a través de més de 6.000 seguidors de
Twitter).
D'un total de 146 demandes i propostes recollides al llarg
d'aquest procés, es van incorporar al Pla Forestal un total de
138. Només 8 propostes no van ser recollides per no pertànyer
directament a l'àmbit del Pla. Aquest elevat grau d'acceptació de
les aportacions rebudes deriva del rigorós procés de presentació
i elaboració del Pla, seguit, a través dels tallers realitzats a cada
illa que va permetre assolir un consens molt positiu dels
implicats en la redacció definitiva de les seves propostes. Cal
destacar que de les 108 accions distribuïdes entre els 5 Eixos
d'actuació que planteja el Pla Forestal, en 66 d'elles s'inclouen
propostes presentades pels agents socials que han intervingut
activament en el procés de participació social desenvolupat en
el transcurs de l'elaboració del Pla.
D'altra banda, el passat 14 de juny de 2014, va ser publicat
al BOIB el període d'informació pública del mateix Pla Forestal
juntament amb el seu corresponent Informe de Sostenibilitat
Ambiental (ISA), perquè els interessats poguessin formular de
nou quantes observacions estimessin pertinents al respecte.
Dins el procés formal d'informació pública referit tan sols va
ser rebuda la següent alAlegació:
- Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la naturalesa GOB
(RE 08/07/2014).
Tal i com s'ha procurat redactar tot el Pla Forestal, tractant
d'incorporar en les seves previsions tots els suggeriments i
aportacions que permetien dotar del màxim nivell de consens i
acceptació possibles, atesa l'essencial matèria ambiental que li
ocupa i el prolongat període de vigència que li correspon,
aquestes alAlegacions presentades pel GOB s'han considerat
majoritàriament, unes perquè de fet ja estaven contemplades de
forma completa o parcial entre les actuacions previstes en el Pla
i d'altres perquè s'introdueixen a partir dels suggeriments rebuts.
En concret, a partir de les alAlegacions del GOB al Pla
Forestal, s'han proposat incorporar al mateix les següents
accions.
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cobertes vegetals, es proposa establir la conveniència de definir
i aplicar en aquestes àrees d'actuació "zones d'emergència
cinegètica" mitjançant les quals es faculti l'administració
pública per assolir i mantenir en cas necessari la densitat zero
d'aquelles espècies invasores i predadores de la vegetació,
inclosa la de cabra assilvestrada, que posin en risc la
recuperació de les formacions forestals.
2. Acció III.4.2. Comptabilització puntual de les forests
públiques amb l'aprofitament cinegètic.
En relació amb la proposta de prohibició absoluta
d'aprofitament cinegètic a les finques d'utilitat pública, el PFIB
considera que la gestió principal de les forests públiques ha
d'anar encaminada al foment de l'ús públic i recreatiu,
especialment de conservació. Així i tot, el PFIB deixa la porta
oberta perquè en algunes finques i a llocs puntuals i concrets es
pugui plantejar l'aprofitament cinegètic per raons
socioeconòmiques, culturals, tradicionals i de lligam de la
població local a finques concretes. Per tot això, s'accepta
parcialment la proposta del GOB perquè en aquest cas, l'acció
III.4.2. es concreti de manera excepcional, "exclusivament" en
modalitats sense arma de foc i en l'aplicació de modalitats
tradicionals. (2).
3. Acció IV.3.1. Consolidació del Centre Forestal (CEFOR) de
Menut, com a centre d'investigació, innovació i formació
El GOB proposa que el Centre Forestal CEFOR adopti
protocols de seguiment de les actuacions que es realitzen
(especialment de recuperació de la massa forestal) per tal de
millorar la seva eficiència. En aquest punt, el PFIB considera
que el CEFOR és un centre estratègic d'innovació i amb
projecció de suport tecnològic per al futur del sector forestal de
les illes. Per això, i seguint en la línia de la proposta, està
contemplat a l'apartat de "directrius" de la fitxa corresponent
l'acció, l'establiment de protocols de revisió Pla i avaluació dels
projectes d'obra forestal executats per tal d'establir indicadors
fiables de la resposta del medi a l'actuació i a l'evolució de les
mateixes, per a equilibrar als efectes i la idoneïtat dels treballs.
Per això, i en concordança amb la proposta, s'afegeix a l'acció
IV.3.1 la consideració del CEFOR com a centre de seguiment i
avaluació d'actuacions forestals.
4. Acció V.1.3. Regulació d'accessos i ordenació de l'ús públic
recreatiu en forests i terrenys forestals

1. En el Repte II.3. Restauració i millora de les cobertes
forestals per evitar la desertificació, laminar avingudes i
facilitar la recàrrega d'aqüífers

Respecte a l'alAlegació del GOB relativa a garantir l'ús públic
dels camins de titularitat pública i establir la base per arribar a
acords amb la propietat privada per tal que es pugui mantenir
l'ús públic de camins i espais privats, cal subratllar que aquestes
actuacions es contemplen ja en el PFIB com objectius de la
pròpia acció (acció V.1.3) i complementàriament de l'acció Eix
V R4.06 de desenvolupament d'un model eficient de
corresponsabilitat en la gestió de la propietat forestal. Així
mateix, és important reforçar la garantia del gaudi social dels
camins de titularitat pública (a més del suggeriment d'establir
acords i convenis entre la propietat forestal privada i
l'administració ambiental de custòdia, gestió i ús públic de les
finques forestals privades), pe que s'accepta incloure
explícitament en el Pla Forestal l'exigència de "garantir l'ús
públic dels camins de titularitat pública".

Respecte a la proposta d'establir i mantenir densitat zero de
pastures d'ungulats per l'assoliment de la restauració i millora de

Les alAlegacions restants plantejades pel GOB es troben
majoritàriament distribuïdes i recollides al PFIB a través de les
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diferents fitxes d'actuació i es consideren total o parcialment
recollides i incorporades al mateix, de conformitat amb el
procés de debat i consens assolit entre tots els agents interessats
en l'elaboració i desenvolupament d'aquest Pla.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 7241/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla Forestal de les
Illes Balears (II). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Amb quin finançament es compta per impulsar el Pla
Forestal de les Illes Balears?
El Pla Forestal de les Illes Balears presenta una programació
financera realista ja que part de les previsions pressupostàries
estan inicialment aprovades i previstes per al present exercici
pressupostari de 2014, i també ambiciós ja que preveu anar
recuperant de mica en mica els nivells d'inversió en conservació
i gestió forestal que es van assolir el 2007, amb anterioritat a
l'inici de la crisi econòmica.
El finançament disponible per al Pla Forestal respon a tres
nivells de programació:
- El primer, considera les inversions pròpies procedents dels
pressupostos assignats a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, per ser aplicats a través de les actuacions
desenvolupades per la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic i mitjançant les accions
a executar per l'Institut Balear de la Natura (IBANAT) el que
implica l'aportació d'un finançament pròxim als 20 milions
anuals d'inversió a l'inici del pla. Aquesta inversió es preveu que
sigui incrementada al voltant d'un 50% al llarg dels primers set
anys de vigència del Pla.
- La segona font de finançament es correspon amb el reforç
del Pla de Desenvolupament Rural de les Illes Balears (20142015) que en aquest moment es tramita, concretament de la
programació de la mesura 8 Inversions en el desenvolupament
d'àrees forestals i millora de la viabilitat dels boscos, i en el
qual estan previstes per al conjunt del període unes actuacions
en matèria de reforestació, prevenció d'incendis, defensa contra
processos de desertificació i conservació dels valors
mediambientals dels ecosistemes forestals, que permetrà
suplementar en més de 7.50.000 d'euros les actuacions previstes
en el Pla durant els seus set primers anys d'aplicació.
- Finalment, es considera que el Pla facilitarà i incentivarà
de manera molt directa la gestió activa de les àrees forestals
privades de les illes, fomentant la programació i execució
d'accions de conservació i aprofitament sostenible dels boscos
insulars a través de les iniciatives que propietaris, empresaris i
entitats particulars apliquin en el territori forestal de cara a la
recuperació de les seves múltiples oportunitats d'ús i explotació,
així com del gran potencial socioeconòmic que en l'actualitat
presenten els seus recursos (tal com l'ocupació energètica de la
biomassa vegetal i l'extracció de productes silvestres) i que es
preveu que vagi incrementant de forma gradual durant total la
vigència d'aquest Pla Forestal. Prudentment el Pla no presumeix
una quantitat específica respecte a aquestes inversions privades,
però la seva rellevància serà creixent i cada vegada més
important en el conjunt de les explotacions agroforestals
d'aquestes illes, el que permet preveure un creixement mitjà

anual d'un 50% més del finançament anual que es preveu per als
dos últims períodes de vigència del Pla.
Aquestes consideracions impliquen un Pressupost indicatiu
acumulat d'un total de 185 milions d'euros durant el primer
període d'execució (2014-2020) del Pla Forestal de les Illes
Balears.
Distribució pressupostària del Pla durant el període 2014-2020
2014: 20.000.000; 2015: 21.000.000; 2016: 23.000.000
2017: 25.000.000; 2018: 28.000.000; 2019: 32.000.000
2020: 36.000.000; Total 2014-2020: 185.000.000
Les mesures i actuacions que no es consideren prioritàries
o que no s'aconsegueixin durant el primer període d'aplicació
del Pla Forestal d'hauran d'executar en els següents períodes si
les noves circumstàncies ho permeten.
En un context de crisi econòmica, la projecció de
pressupostos a mig i llarg termini es presenta sempre en un
escenari d'incertesa, encara que amb caràcter orientatiu es pot
mostrar una distribució temporal de pressuposts seguint la
mateixa tendència que apunta el primer període d'execució del
Pla.
En aquest sentit, el Pla Forestal proposa mantenir un
increment anual progressiu del 5% i afegint la incorporació
successiva dels fons confinançables dels PDR de la mateixa
forma que en el període anterior, i una creixen i decisiva
implicació del sector privat en la gestió forestal sostenible, el
que implicaria una variació anual mitjana del 10%, s'obté la
projecció pressupostària orientativa per als següents períodes
d'aplicació del Pla que es reflecteix tot seguit:
Total 2014-2020: 185.000.000i
Total 2021-2027: 375.000.000i
Total 2028-2035: 732.000.000i
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 7327/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a percepcions
econòmiques no periòdiques (I). (BOPIB núm. 161, de 25 de
juliol de 2014).
Quina ha estat la quantia de despesa executada al 2013 en
percepcions econòmiques a famílies en cadascun dels seus
programes?
El Pla Concertat de prestacions bàsiques finança ajuts
econòmics en situació d'emergència social a persones a les quals
es manquen recursos per fer front a situacions temporals de
necessitat econòmica i material.
Durant l'any 2013, s'han tramitat a través dels Serveis
Socials comunitaris 17.385 ajudes econòmiques (483 ajudes
econòmiques més que l'any 2012) amb un import de
4.498.577,59i.
Aquestes xifres, suposen un import mitjà per persona
perceptora de 258,8i.
Palma, 10 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 7378/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a dades de
gestió del sistema per a l'autorització i atenció a la
dependència (VI). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Quin és el nombre total de beneficiaris del SAAD pendents
de rebre prestació, relacionats per illes i per mes, que han
sortit del sistema per decés, durant l'any 2014?
Les persones difuntes per mes i per illa durant el 2014 amb
resolució de reconeixement de dependència, però sense
resolució de prestació són:
Mallorca
gener 83; febrer 84; març 72; abril 68; maig 50; juny 54
Menorca
gener 13; febrer 12; març 7; abril 9; maig 13; juny 3
Eivissa
gener 9; febrer 5; març 6; abril 5; maig 4; juny 7
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Les dades considerades són les publicades per l'INE en
l'Estadística del Padró Continu a 1 de gener de 2013 (Població
per municipis i edat). La informació procedent del Cens de
Població i Habitatges de 2011, (Parelles i nuclis. Resultats
municipals). S'ha fet una estimació del nombre de títols de
famílies nombroses en vigor a nivell municipal, a partir de la
informació facilitada pels Consells Insulars. I les dades a 31 de
desembre del 2013 facilitades pels diferents sistemes
informatius dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics, en relació
a les intervencions duites a terme en els sectors de Família i
Infància.
Els ajuntaments són els receptors dels fons atès que
coneixen la realitat de les famílies i les seves necessitats.
Palma, 24 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 7382/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a fons
estatal per a la pobresa (IV). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol
de 2014).

Formentera: 0
(font: SISAAD).
Palma, 18 d'agost de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 7381/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a fons
estatal per a la pobresa (III). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol
de 2014).
Quin serà el criteri que aplicarà el Govern de les Illes
Balears per repartir el Fons Estatal per a la pobresa infantil
de 2014?
Els criteris per a la distribució dels fons entre els diferents
municipis, són els següents:
67.000,00i destinats directament als municipis. Un import
fix de 1.000,00i per ajuntament.
Dels 812.875,20i restants, la distribució s'ha fet d'acord a
les següents variables:
55% (447.081,36i) d'acord amb la població menor de 18
anys.
40% (325.150,08i) d'acord amb la tipologia de nucli
familiar. Dins aquesta categoria, s'han distingit 3 tipus de nuclis:
les famílies nombroses, les parelles amb fills i filles i les
famílies monoparentals. Degut a la seva situació de fragilitat i
vulnerabilitat, s'ha ponderat en un 50% la presència de famílies
monoparentals a nivell municipal i, el 50% restant, s'ha
distribuït de la següent manera: el 35% per a les famílies
nombroses i el 15% per a les parelles amb fills i filles.
5% (40.643,76i) d'acord amb el nombre d'intervencions
realitzades pels Serveis Socials Comunitaris Bàsics en els
sectors de Família i Infància.

Creu el Govern de les Illes Balears que el criteri de
repartiment del Fons estatal per a la pobresa infantil és just?
L'estratègia EU2020 va posar en marxa un indicador
específic denominat AROPE -taxa de risc de pobresa i exclusió
social a nivell europeu-, la qual permet fer comparacions entre
els diferents països de la Unió Europea. Aquest indicador
complementa la medició de la pobresa, basada en criteris
monetaris amb aspectes d'exclusió; combinant factors de renda
(pobresa relativa), privació material servera i baixa intensitat del
treball.
La nostra comunitat autònoma amb l'indicador AROPE no
en té res a objectar.
Palma, 24 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 7383/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Fons
estatal per a la pobresa (V). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol
de 2014).
Quina és la data prevista en què les institucions rebran la
seva part corresponent del Fons Estatal per a la pobresa
infantil?
Segons el calendari establert pel Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, el crèdit estarà disponible per a les
comunitats autònomes dins el darrer semestre de l'any.

Durant el curs escolar 2013/2014 s'han concertat 6 unitats
d'educació infantil al centre Aladern i 1 unitat d'educació
primària als centres Llaüt i Aixa, respectivament. Aquests
concerts han suposat les despeses següents:
Centre

Unitats.
concertades

Despeses
funcionament*

Despeses
professorat

Aladern

6 Ed. infantil

43.067,52i
(7.177,92x6)

295.437,28i

Llaüt

1 Ed. primària

7.177,92i

46.682,68i

Aixa

1 Ed. primària

7.177,92i

46.682,68i

57.423,36i

388.615,71i
446.039,07 i

Total despeses curs escolar 2013/2014

Palma, 24 de setembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

* Les despeses de funcionament (mòdul anual per unitat) estan
regulades per Decret 26/2009, de 17 d'abril, d'establiment dels
mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2009,
encara vigent.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 7385/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a concert
educatiu amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (I). (BOPIB
núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Quin ha estat el cost del concert educatiu que la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de
les Illes Balears ha destinat als centres Aladern, Llaüt i Aixa
durant el curs escolar 2012-2013?
Durant el curs 2012/2013 es varen concertar 6 unitats
d'educació infantil al centre Aladern i no es va concertar cap
unitat als centres Llaüt i Aixa.
Centre

Aladern

Total

Unitats.
concertades

Despeses
funcionament*

Despeses
professorat

6 Ed. infantil

43.067,52i
(7.177,92x6)

270.925,18i

313.992,7i

*Les despeses de funcionament (mòdul anual per unitat) estan
regulades pel Decret 26/2009, de 17 d'abril, d'establiment dels
mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2009,
encara vigents.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 7386/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a concert
educatiu amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (I). (BOPIB
núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Quin ha estat el cost total del concert educatiu que ha
destinat la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats als
centres Aladern, Llaüt i Aixa durant el curs escolar 20132014?

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 7387/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a concert
educatiu amb els centres Aladern, Llaüt i Aixa (III). (BOPIB
núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Quin serà el cost total del concert educatiu que la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de
les Illes Balears destinarà als centres Aladern, Llaüt i Aixa per
al proper curs escolar 2014-2015?
Durant el curs escolar 2014/2015 s'han concertat 6 unitats
d'educació infantil al centre Aladern i 6 unitats d'educació
primària, 1 unitat de primer a sisè curs, als centres Llaüt i Aixa,
respectivament. Aquests concerts han suposat les despeses
següents:
Centre

Unitats.
concertades

Despeses
funcionament*

Despeses
professorat

Aladern

6 Ed. infantil

43.067,52i
(7.177,92x6)

292.995,87 i

Llaüt

6 Ed. primària

43.067.53 i
(7.177,92ix6)

318.755,01 i

Aixa

6 Ed. primària

43.067.52 i
(7.177,92ix6)

317.447,20 i

129.202,56 i

929.196,24 i

Total despeses curs escolar 2013/2014

1.058.400,64 i

* Les despeses de funcionament (mòdul anual per unitat) estan
regulades per Decret 26/2009, de 17 d'abril, d'establiment dels
mòduls econòmics dels concerts educatius per a l'any 2009,
encara vigent.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 7434/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a salut laboral
(I). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 7441/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla Prevea (I).
(BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

Quantes previsions de control en matèria de salut laboral
han realitzat, per mesos, els tècnics de prevenció de la
Conselleria al 2012 a cadascuna de les illes?

Quantes empreses de cadascuna de les illes participaren en
el Pla Prevea al 2013?

2012
Mallorca
gener 267; febrer 385; març 361; abril 281; maig: 306;
juny 269; juliol 265; agost 194; setembre 223;
octubre 274; novembre 292; desembre 175. Total 3292.
Menorca
gener 0*; febrer 6; març 20; abril 9; maig: 6; juny 15;
juliol 8; agost 6; setembre 10; octubre 10; novembre 8;
desembre 10. Total 108.
Eivissa i Formentera
gener 37; febrer 76; març 149; abril 74; maig: 93; juny 22;
juliol 67; agost 27; setembre 30;octubre 31; novembre 13;
desembre 0*. Total 619.
Total 4019.
* Els mesos l'activitat dels quals és 0 és degut al període
vacacional.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 7435/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a salut laboral
(II). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).
Quantes visites de control en matèria de salut laboral han
realitzat, per mesos, els tècnics de prevenció de la Conselleria
al 2013 a cadascuna de les illes?
2013
Mallorca
gener 231; febrer 222; març 204; abril 275; maig: 321;
juny 282; juliol 249; agost 191; setembre 263; octubre 306;
novembre 255; desembre 202. Total 3001.
Menorca
gener 9; febrer 5; març 16; abril 14; maig: 17; juny 15;
juliol 8; agost 4; setembre 16; octubre 11; novembre 3;
desembre 2. Total 120.
Eivissa i Formentera
gener 29; febrer 17; març 15; abril 26; maig 22; juny 24;
juliol 31; agost 19; setembre 56; octubre 48; novembre 34;
desembre 13. Total 334.
Total 4505.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

En resposta a la vostra pregunta, us comunic que el
programa de tutorització Pla Prevea va acabar el 2012.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 7442/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla Prevea
(II). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).
Quantes empreses de cadascuna de les illes participaren en
el Pla Prevea al 2012?
En resposta a la vostra pregunta, us comunic que el
programa Prevea hi varen participar 5 empreses (dels sectors de
l'hoteleria, alimentació, indústria i agricultura), totes elles de
l'illa de Mallorca. Les visites i tutorització s'iniciaren al 2010 i
finalitzaren als 24 mesos, a finals de 2011.
Durant els primers 9 mesos de l'any 2012 es varen continuar
les tasques de seguiment a les 5 empreses que s'annexaren al
programa.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 7443/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla Prevea
(III). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).
Quantes empreses de cadascuna de les illes participen en
el Pla Prevea corresponent al 2014?
En resposta a la vostra pregunta, us comunic que el
programa Pla Prevea va acabar el 2012.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 7444/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
Consultiva de Convenis ColAlectius. (BOPIB núm. 162, d'1
d'agost de 2014).
Quins han estat els principals acords adoptats per l a
Comissió Consultiva de Convenis ColAlectius des de la seva
constitució en aquesta legislatura?
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En resposta a la vostra pregunta, us informam que la
Comissió Consultiva de Convenis ColAlectius de les Illes
Balears es va constituir dia 16 d'abril de 2014. Pel que fa a les
funcions decisòries, la Comissió no ha pres cap acord, ja que no
s'ha presentat cap solAlicitud d'inaplicació de conveni.
Respecte de les funcions consultives, únicament s'ha
presentat una consulta que la Comissió va examinar en la reunió
de data 12 de juny de 2014 i va acordar, per unanimitat, que
excedia de les seves competències ja que no feia referència a
l'àmbit funcional del conveni, sinó sobre la vigència d'aquest.
En la mateixa reunió es van acordar les normes de
funcionament de la Comissió.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 7494/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a formació permanent
als mestres d'educació infantil. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost
de 2014).
Vista la convocatòria
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte
&idDocument=876859&lang=ca qui oferirà per al curs 20142015 formació permanent als mestres i altres professionals
d'infantil 0-6 anys?
Dins el programa de Formació Permanent del Professorat
pel curs 14-15, s'oferiran formació per als mestres i altres
professionals d'infantil 0-6 anys el Servei de Formació
Contínua, els Centres de Professorat, l'Institut per a l'educació
de la primera infància i altres serveis de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats que ofereixen formació
adreçada als docents de les Illes Balears.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 7495/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a formació permanent
als mestres d'educació infantil II. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost
de 2014).
Vista la convocatòria
http://www.caib.es/eboibfront/pdof/VisPdf?action=VisEdicte
&idDocumento=876859&lang=ca
a quina formació
permanent podran accedir els mestres i altres professionals
d'infantil 0-6 anys, durant el curs escolar 2014-2015?
Els mestres i altres professionals d'infantil 0-6 anys podran
accedir a totes les activitats del Programa de Formació
Permanent del Professorat del curs 14-15 que incloguin com a
destinataris els membres d'aquests colAlectius.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 7501/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Llei 5/2011,
d'Economia Social (1). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).
En quina mesura es té en compte la Llei 5/2011,
d'Economia Social, en l'exercici de les competències
autonòmiques específiques i, també, en el marc de les
polítiques de promoció i de foment de l'Economia Social, en
l'exercici de les competències específiques?
En resposta a la vostra pregunta, us comunic que s'han fet
les següents actuacions:
- Publicar a la pàgina web una guia per a la creació de
Societats Cooperatives.
- Publicar a la pàgina web model d'estatuts per fomentar la
creació de cooperatives.
- Convocar ajudes per a Cooperatives i Societats Laborals
per a la incorporació de socis treballadors que suposin un
increment de la plantilla, i aquest import és superior en els casos
de dones i joves.
- Convocar ajudes per fomentar l'ocupació autònoma on es
recull un apartat especial per aquells autònoms que són socis
fundadors de Cooperatives o Societats Laborals i, també, amb
un import superior en els casos de dones i joves.
- Mantenir actualitzat el registre d'empreses d'inserció.
- Aplicar a tots els procediments els principis de
simplificació administrativa per a disminuir les càrregues a les
entitats d'economia social
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 7502/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Llei 5/2011,
d'Economia Social (II). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).
En quina mesura es té en compte la Llei 5/2011,
d'Economia Social, en el desenvolupament d'altres polítiques
econòmiques, socials i contra la crisi?
En resposta a la vostra pregunta, us inform que es participa
activament en les Associacions d'Empreses d'Economia Social
per a la lluita contra la crisi, involucrant, a les entitats
nomenades en polítiques actives d'ocupació.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
BH)
A les Preguntes RGE núm. 7538/13 a 7543/14, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a trasllats
a Son Espases amb avioneta ambulància 2012, 2013 i 2014;
trasllats fora de la CAIB amb avioneta ambulància 2012, 2013
i 2014. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).
Pacients que durant l'any 2012 es van traslladar des de
Menorca a l'Hospital de Son Espases fent ús de l'avioneta
ambulància de l'Ibsalut, desglossant si els trasllats es van fer
entre les 8 i les 20 hores o no.
2012. Total 291.
255 de 8.00 a 20.00 hores
36 de 20.00 a 8.00 hores
Pacients que durant l'any 2013 es van traslladar des de
Menorca a l'Hospital de Son Espases fent ús de l'avioneta
ambulància de l'Ibsalut, desglossant si els trasllats es van fer
entre les 8 i les 20 hores o no.
2013. Total 285.
257 de 8.00 a 20.00 hores
28 de 20.00 a 8.00 hores
Pacients que durant l'any 2014 es van traslladar des de
Menorca a l'Hospital de Son Espases fent ús de l'avioneta
ambulància de l'Ibsalut, desglossant si els trasllats es van fer
entre les 8 i les 20 hores o no.
Fins a juny 2014. Total 161.
137 de 8.00 a 20.00 hores
24 de 20.00 a 8.00 hores
Pacients que durant l'any 2012 es van traslladar des de
Menorca a un hospital fora de la CAIB fent ús de l'avioneta
ambulància de l'Ibsalut, desglossant si els trasllats es van fer
entre les 8 i les 20 hores o no.
Total 6.
4 de 8.00 a 20.00 hores
2 de 20.00 a 8.00 hores
Pacients que durant l'any 2013 es van traslladar des de
Menorca a un hospital fora de la CAIB fent ús de l'avioneta
ambulància de l'Ibsalut, desglossant si els trasllats es van fer
entre les 8 i les 20 hores o no.
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BI)
A la Pregunta RGE núm. 7552/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despesa de
representació Conselleria d'Educació. (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, Cultura durant l'any 2013? Se
solAlicita per detall: regals institucionals, dinars, sopars i altres,
viatges, passatge i hotel.
Any 2014
despeses anuals
4.210,00
% disminució ref. any 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008: Any 2013
despeses anuals
9.088,40
% disminució ref. any 2012: 2,54; 2013, 2011, 2010, 2009,
2008: Any 2012
despeses anuals
8.863,43
% disminució ref. any 2011: -45,85; 2013, 2012, 2010,
2009, 2008: Any 2011
despeses anuals
19.331,67
% disminució ref. any 2010: -39,05; 2013, 2012. 2011,
2009, 2008: Any 2010
despeses anuals
49.504,93
% disminució ref. any 2009: -84,31; 2013, 2011, 2011,
2010, 2008: Any 2009
despeses anuals
58.717,80
% disminució ref. any 2008: -85,54; 2013, 2012, 2011,
2010 2009: Any 2008
despeses anuals
68.644,72
% disminució ref. any 2013, 20123, 2011, 2010, 2009,
2008: La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Total 2.
2 de 8.00 a 20.00 hores

Ordre de Publicació
BJ)

Pacients que durant l'any 2014 es van traslladar des de
Menorca a un hospital fora de la CAIB fent ús de l'avioneta
ambulància de l'Ibsalut, desglossant si els trasllats es van fer
entre les 8 i les 20 hores o no.
Total 3.
2 de 8.00 a 20.00 hores
1 de 20.00 a 8.00 hores
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

A la Pregunta RGE núm. 7572/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nins/nies acollits
al PADI. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).
Quants de nins/nines s'han acollit al PADI, per any d'edat
el mes de juliol de 2014?
Durant el mes de juliol de 2014 es van revisar 2780
nins/nines. A dia d'avui encara no tenim registrades les edats
dels nins/nines visitats perquè aquesta dada ens la subministren
les consultes dental i encara no hem rebut tots els llistats de
dades assistencials de juliol.
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Les dades de nombre de visitats es registra passant la targeta
sanitària del pacient per un datàfon i tenim informació
immediata.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 7573/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet , relativa a cànon establert
del Servei de Salut de les Illes Balears. (BOPIB núm. 162, d'1
d'agost de 2014).
Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
preestablert ha pagat el mes de juliol de 2014, el Servei de
Salut de les Illes Balears a la societat concessionària "Gran
Hospital Can Misses, SA?
La quantitat corresponent al cànon preestablert de juliol de
2014 és de 645.121,23i.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 7574/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a cànon variable
del Servei de Salut de les Illes Balears. (BOPIB núm. 162, d'1
d'agost de 2014).
Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
variable ha pagat el mes de juliol de 2014, el Servei de Salut
de les Illes Balears a la societat concessionària "Gran Hospital
Can Misses, SA", desglossat per conceptes?
Concepte
Alimentació a pacients
Neteja i higienització
Manteniment instalAlacions
Desinsectació i desratització
Jardineria i treballs exteriors
Seguretat i vigilància
Aparcament personal
Deducció per qualitat
Total IVA exclòs

Import
50.672,55
369.719,01
57.492,94
1.953.80
20.744,87
68.432,04
36.222,42
- 13.599.69
591.637,94

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 7577/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a voluntats
anticipades. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).
Quantes voluntats anticipades s'han registrat a les Illes
Balears durant el mes de juliol de 2014, desglossat per illes?
El nombre de voluntats anticipades registrades en el mes de
juliol de 2014 és 77.
Palma: 72. Menorca: 5

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BN)
A les Preguntes RGE núm. 7592/14 i 7593/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
Hospital Mateu Orfila (1 i 2). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).
Ateses les característiques, les respostes
dipositades al Registre General de la cambra.

queden

Ordre de Publicació
BO)
A les Preguntes RGE núm. 7594/14 i 7595/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
Hospital Mateu Orfila (3 i 4). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).
Relació de les concertacions de l'activitat assistencial amb
mitjans aliens de l'Hospital General Mateu Orfila
corresponents a l'anualitat de 2012 amb expressió de la
quantia econòmica de cadascun d'ells. Relació de les
concertacions directes del servei de manteniment de
l'equipament d'electromedicina per a l'Hospital General Mateu
Orfila corresponents a l'anualitat de 2012 amb expressió de la
quantia econòmica de cadascun d'ells.
Relació de contractes de manteniment de l'equipament mèdic i
assistencial, exercici 2012.
Descripció del Contracte: Manteniment dels equips
d'electromedicina.
Empresa: Ibérica de Mantenimiento, SA.
Import contractat amb exp. de contractació: 24.112,96
Import contractat sense exp. de contractació: 120.564,80
Observacions: El darrer període de pròrroga finalitzà el
28/02/2012.
Descripció del Contracte: Manteniment de l'equip de
preanalítica.
Empresa: Izasa, SA.
Import contractat amb exp. de contractació: 32.333,40
Descripció del Contracte: Manteniment de l'equip de
mamografia.
Empresa: Emsor, SA.
Import contractat amb exp. de contractació: 27.132,00
Descripció del Contracte: Manteniment dels equips de
dispensació de medicaments.
Empresa: Grifols Movaco, SA.
Import contractat amb exp. de contractació: 37.042,01
Descripció del Contracte: Manteniment dels equips de
radiologia.
Empresa: Philips Ibérica, SA.
Import contractat amb exp. de contractació: 296.807,75
Totals
Import contractat amb exp. de contractació: 417.428,12
Import contractat sense exp. de contractació: 120.564,80
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Relació de concerts d'assistència sanitària amb medis aliens
sense expedient de contractació, exercici 2012
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Descripció del concert: Assistència Sanitària
Empresa: Clinica Salus Menorca, SL
Import: 251.698,22

A)

Descripció del concert: Teràpies respiratòries
Empresa: Linde Médica, SLU
Import: 411.339,11

RGE núm. 10311/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut, sobre
el caos generat a l'Atenció Primària de salut arran de la
reducció de mitjans humans.

Descripció del concert: Hemodiàlisi zona de ponent
Empresa: Pons Marquès, Xavier
Import: 28.655,64
Descripció del concert: Diàlisi domiciliària
Empresa: Fresenius Medical Care España, SA
Import: 43.692,76

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de novembre de 2014, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut recapti la compareixença del
Sr. Conseller de Salut, davant aquesta comissió, per tal
d'informar sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Descripció del concert: Ressonàncies magnètiques
Empresa: Centre Mèdic de medicina avançada
Import: 144,00
Descripció del concert: Transport adaptat a pacients
discapacitats
Empresa: Cruz Roja Española
Import: 10.481,15

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Totals 746.010,88
A)
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 7596/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Hospital
Mateu Orfila (5) (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 7597/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Hospital
Mateu Orfila (6). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 10284/14 i 10304/14/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de novembre de 2014, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari
MÉS, i Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a reducció dels beneficiaris de l'ajuda
econòmica de dependència i a combatre la desigualtat social
(BOPIB núm. 173, de 7 de novembre d'enguany) per les
Preguntes RGE núm.10357/2014 i 10380/14, relatives a
restriccions de personal als centres de salut i a tancament de
centres assistencials (publicades en aquest BOPIB),
respectivament.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Ordre de Publicació
B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials al
Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma per a l'any 2015 (RGE núm.
10250/14).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de novembre de 2014, conformement amb l'article 98 del
Reglament de la cambra, acorda d'admetre a tràmit l'escrit
esmentat, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i d'ampliar el
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termini de presentació d'esmenes parcials al projecte de llei
esmentat (BOPIB núm. 171, de 30 d'octubre d'enguany) fins al
proper dia 27 de novembre de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 173, de 7 de novembre
de 2014.
- Pàg. 11323 i 11353. Respostes a preguntes. Apartat L)
On diu: L) A la Pregunta RGE núm. 7750/15, ...
Hi ha de dir: L) A la Pregunta RGE núm. 7750/14, ...

C)

SolAlicitud de sessions extraordinàries per tal de dur a
terme els treballs de la de la Comissió no permanent
d'investigació sobre tot el relacionat amb la selecció dels
terrenys, l’adjudicació de les obres, la construcció i el
desenvolupament de les obres, el modificat i els
complementaris relacionats amb aquesta infraestructura
hospitalària, la dotació d’equipaments, la posada en marxa,
els accessos viaris i les modificacions viàries relacionades amb
aquest hospital i tots els convenis i contractes relacionats amb
la construcció, la dotació i la posada en funcionament de
l’hospital de referència de Son Espases (RGE núm. 10277/14).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de novembre de 2014, conformement amb l'establert als
articles 66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, acorda d'admetre a tràmit la
solAlicitud de celebració de sessions extraordinàries per tal que
la comissió no permanent d’investigació esmentada pugui dur
a terme els treballs necessaris; i, consegüentment, sotmetre a la
consideració de la Junta de Portaveus la inclusió en l’ordre del
dia de la sessió plenària que n’ha de resoldre, abans que finalitzi
el present període de sessions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

- Pàg. 11325 i 11360. Respostes a preguntes. Apartat AT)
On diu: AT) A les Preguntes RGE núm. 8273/13 a 8287/14,
...
Hi ha de dir: AT) A les Preguntes RGE núm. 8273/14 a
8287/14, ...
- Pàg. 11326 i 11363. Informació. Apartat A)
On diu: A) Tramitació pel procediment d'urgència de la
InterpelAlació RGE núm. 7044/12, ...
On diu: A) Tramitació pel procediment d'urgència de la
InterpelAlació RGE núm. 7044/14, ...
- Pàg. 11326 i 11364. Informació. Apartat C)
On diu: C) Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 9104/14 a 98111/14, ...
On diu: C) Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 9104/14 a 9111/14, ...
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