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B) A la Pregunta RGE núm. 7249/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sífilis. 11654

C) A la Pregunta RGE núm. 7251/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sífilis (III).
11654

D) A la Pregunta RGE núm. 7752/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a aclariment pregunta
6669/2014. 11654

E) A les Preguntes RGE núm. 7753/14, 7754/14 i 7755/14,  presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a aclariment pregunta 6482/2014 i a aclariment pregunta 6482/14 (2) i (3). 11655

F) A la Pregunta RGE núm. 8153/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anticonceptius orals
prescrits a l'Ibsalut. 11655

G) A les Preguntes RGE núm. 8307/14 a 8309/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a titulació pediatres
de l'Hospital Mateu Orfila (I a III). 11655

H) A la Pregunta RGE núm. 8395/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reducció durada dels graus de
la UIB, II. 11655

I) A la Pregunta RGE núm. 8451/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a persones treballadores
neteja, Ibsalut 2013. 11655

J) A la Pregunta RGE núm. 8455/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  sancions Direcció
de la Salut Pública i Consum. 11656

K) A la Pregunta RGE núm. 8456/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a expedients resolts
per la Direcció de Salut Pública i Consum 2013. 11656

L) A la Pregunta RGE núm. 8478/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago Rodríguez, relativa a detecció càncer de
mama, juliol i agost 2014. 11656

M) A la Pregunta RGE núm. 8485/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a anticonceptius orals,
juliol i agost 2014. 11656

N) A la Pregunta RGE núm. 8792/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a inspeccions menjadors
escolars. 11657

O) A la Pregunta RGE núm. 8803/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a preu menjador
escolar. 11657

P) A les Preguntes RGE núm. 8893/14 a 8896/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a interrupcions
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Q) A la Pregunta RGE núm. 8897/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i ginecòlogues
a l'hospital Verge de la Salut. 11658

R) A la Pregunta RGE núm. 8898/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs a clíniques privades autoritzades (I). 11658

S) A les Preguntes RGE núm. 8899/14 i 8900/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a clíniques privades autoritzades (II i III). 11658

T) A les Preguntes RGE núm. 8901/14 i 8902/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a interrupcions
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prescrits. 11659
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X) A la Pregunta RGE núm. 8906/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nins i nines acollits al
PADI. 11659

Y) A les Preguntes RGE núm. 8909/14 a 8915/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a intervencions
quirúrgiques als hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de Manacor, de Menorca, de Son Llàtzer i Universitari de Son Espases.11659

Z) A les Preguntes RGE núm. 8916/14 a 8922/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a intervencions
quiròfans en funcionament als hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de Manacor, de Menorca, de Son Llàtzer i Universitari de Son
Espases. 11659

AA) A les Preguntes RGE núm. 8984/14 a 8988/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a explotació
de les zones comercials de Don Dureta els anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. 11659

AB) A la Pregunta RGE núm. 9086/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a protocol de l'ebola.
11660

AC) A la Pregunta RGE núm. 9087/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a protocol de l'ebola
(II). 11660

AD) A la Pregunta RGE núm. 9088/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a protocol de l'ebola
(III). 11660

AE) A la Pregunta RGE núm. 9089/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a protocol de l'ebola
(IV). 11660

AF) A la Pregunta RGE núm. 9090/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a protocol de l'ebola
(V). 11660

AG) A la Pregunta RGE núm. 9094/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cursos relatius a
l'ebola. 11660

AH) A la Pregunta RGE núm. 9096/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a simulacres relatius
a l'ebola. 11661

AI) A la Pregunta RGE núm. 9098/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Servei de radioteràpia a
Eivissa (II). 11661

AJ) A la Pregunta RGE núm. 9099/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a pàrking de 11662

AK) A les Preguntes RGE núm. 9144/14 a 9146/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
adjudicació de plaça a l'escola pública curs 2014-2015 i a adjudicació de plaça a l'escola pública curs 2014-2015 (II i III). 11662

AL) A la Pregunta RGE núm. 9147/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a trasplantament
hepàtic. 11662

AM) A la Pregunta RGE núm. 9151/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS, ajudes
econòmiques 2012. 11662

AN) A la Pregunta RGE núm. 9152/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS, prestació
residència 2014. 11663

AO) A la Pregunta RGE núm. 9153/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS, prestació
residència 2013. 11663

AP) A la Pregunta RGE núm. 9154/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS, prestació
residència 2012. 11663

AQ) A la Pregunta RGE núm. 9155/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS, prestació
centre de dia 2014. 11663

AR) A la Pregunta RGE núm. 9156/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS, prestació
centre de dia 2012. 11663
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AS) A la Pregunta RGE núm. 9157/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS, prestació
centre de dia 2013. 11664

AT) A la Pregunta RGE núm. 9159/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS, prestació
ajuda a domicili 2012. 11664

AU) A la Pregunta RGE núm. 9161/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS, prestació
promoció d'autonomia 2013. 11664

AV) A la Pregunta RGE núm. 9165/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a trasllat del CSIC.
11664

AX) A la Pregunta RGE núm. 9186/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola (I). 11664

AY) A la Pregunta RGE núm. 9187/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola (II). 11664

AZ) A la Pregunta RGE núm. 9188/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola (III). 11665

BA) A les Preguntes RGE núm. 9189/14 i 9190/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a protocol
d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola (IV i V). 11665

BB) A la Pregunta RGE núm. 9191/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola (VI). 11665

BC) A la Pregunta RGE núm. 9194/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola (IX). 11665

BD) A les Preguntes RGE núm. 9195/14 a 9198/14, presentades  per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a Protocol
d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola (X a XIII). 11665

BE) A la Pregunta RGE núm. 9199/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola (14). 11666

BF) A les Preguntes RGE núm. 9202/14 i 9204/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a protocol
d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola (17 i 19). 11667

BG) A les Preguntes RGE núm. 9203/14 i 9205/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a protocol
d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola (18 i 20). 11667

BH) A la Pregunta RGE núm. 9206/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola (21). 11668

BI) A la Pregunta RGE núm. 9207/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol d'actuació enfront
a casos de la malaltia pel virus de l'ebola (22). 11668

BJ) A la Pregunta RGE núm. 9208/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol d'actuació enfront
a casos de la malaltia pel virus de l'ebola (23). 11668

BK) A les Preguntes RGE núm. 9223/14 i 9224/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a treball
a temps parcial (II i III). 11668

BL) A la Pregunta RGE núm. 9261/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treball fix discontinu
(II). 11669

BM) A la Pregunta RGE núm. 9696/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) el 2013. 11669

BN) A la Pregunta RGE núm. 9715/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Institut d'Estadística de les II.BB. (IBESTAT) el 2013. 11669
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BO) A la Pregunta RGE núm. 9717/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Institut d'Innovació Empresarial de les II.BB. el 2013. 11669

BP) A la Pregunta RGE núm. 9723/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a ParcBit Desenvolupament, SA el 2013. 11669

BQ) A la Pregunta RGE núm. 9739/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) el 2013. 11669

BR) A la Pregunta RGE núm. 9754/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a IBISEC el 2012. 11669

BS) A la Pregunta RGE núm. 9758/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Institut d'Estadística de les II.BB. (IBESTAT) el 2012. 11670

BT) A la Pregunta RGE núm. 9760/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Institut d'Innovació Empresarial de les II.BB. el 2012. 11670

BU) A la Pregunta RGE núm. 9766/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a ParcBit Desenvolupament, SA el 2012. 11670

BV) A la Pregunta RGE núm. 9782/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) el 2014. 11670

BX) A la Pregunta RGE núm. 9797/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a IBISEC el 2014. 11670

BY) A la Pregunta RGE núm. 9801/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Institut d'Estadística de les II.BB. (IBESTAT) el 2014. 11670

BZ) A la Pregunta RGE núm. 9803/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Institut d'Innovació Empresarial de les II.BB. el 2014. 11670

CA) A la Pregunta RGE núm. 9809/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a ParcBit Desenvolupament, SA el 2014. 11671

CB) A la Pregunta RGE núm. 9862/14, presentada per l'Hble. Sr. David Abril i Hervás, relativa a aportació econòmica de la CAIB
a la Fundació Impulsa Balears. 11671

CC) A la Pregunta RGE núm. 9884/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Fundació Impulsa Balears
(2). 11671

CD) A la Pregunta RGE núm. 9885/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Fundació Impulsa Balears
(3). 11671

CE) A les Preguntes RGE núm. 9973/14 a 9976/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a ACTE
contractats al curs 2012-2013 (I a IV). 11671

CF) A les Preguntes RGE núm. 9977/14 a 9980/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a ACTE
contractats al curs 2013-2014 (I a IV). 11671

CG) A les Preguntes RGE núm. 9981/14 a 9984/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a ACTE
contractats al curs 2014-2015 (I a IV). 11672

CH) A les Preguntes RGE núm. 9985/14 i 9986/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a dones
menors de 18 anys que han prescindit d'informar als seus representants legals (I i II). 11672

CI) A la Pregunta RGE núm. 10056/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estudis de facturació
d'oficines de farmàcia (I). 11672

CJ) A la Pregunta RGE núm. 10057/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estudis de facturació
d'oficines de farmàcia (II). 11673
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CK) A la Pregunta RGE núm. 10058/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estudis de facturació
d'oficines de farmàcia (III). 11673

CL) A la Pregunta RGE núm. 1005914, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estudis de facturació
d'oficines de farmàcia (IV). 11673

CM) A la Pregunta RGE núm. 10155/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estudis de grau de
medicina. 11674

CN) A les Preguntes RGE núm. 10200/14 a 10203/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
a hospitals públics, IVE químiques a hospitals públics, IVE quirúrgiques a hospitals públics i IVE a l'Hospital Verge de la Salut.

11674

CO) A la Pregunta RGE núm. 10204/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòleg o ginecòloga
a l'Hospital Verge de la Salut. 11674

CP) A les Preguntes RGE núm. 10205/14 a 10209/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
a les clíniques privades autoritzades (I a V). 11674

CQ) A les Preguntes RGE núm. 10210/14 i 10211/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic (I i II). 11675

CR) A la Pregunta RGE núm. 10213/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nins i nines acollits al
PADI. 11675

CS) A la Pregunta RGE núm. 10345/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a reiteració pregunta.
11675

CT) A la Pregunta RGE núm. 10346/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a metgessa a
l'Hospital d'Inca. 11675

CU) A les Preguntes RGE núm. 10358/14 a 10361/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
intervencions quirúrgiques realitzades amb el Da Vinci (I a IV). 11676

CV) A les Preguntes RGE núm. 10370/14 a 10373/14, presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a atenció
sanitària a tercers per assegurances privades (I a IV). 11676

CX) A les Preguntes RGE núm. 10374/14 a 10377/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a atenció
sanitària a tercers per assegurances privades cobrada (I a IV). 11676

CY) A la Pregunta RGE núm. 10460/14 i 10479/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs setembre-octubre 2014 clíniques autoritzades i interrupcions voluntàries de l'embaràs setembre-
octubre 2014 sanitat pública. 11676

CZ) A la Pregunta RGE núm. 10461/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a mamografies
setembre, octubre 2014. 11676

3.17. INFORMACIÓ

A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears
(RGE núm. 10614/14). 11677

B) Admissió a tràmit de les propostes del Pla de treball 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 marca, 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. 11677

C) Admissió a tràmit de l'escrit  11555/14, complementari de l'escrit RGE núm. 11322/14, relatiu a proposta del Pla de treball 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 marca, 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.

11677
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D) Admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 11633/14, de modificació del Pla de treball 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 marca, 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. 11677

E) Admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 11658/14, com a pla de treball únic integrat 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 marca, 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. 11678

F) Tramesa a 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 marca, 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,
de l'escrit 11658/14. 11678
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Aprovació dels plans de treball 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 marca, 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. 11322/14
(complementat amb el RGE núm. 11555/14) i RGE núm.
11323/14). 

La Comissió no permanent d'investigació esmentada a
l'enunciat, en sessió de dia 5 de desembre de 2014, aprovà els
plans de treball indicats, presentats pel Grup Parlamentari MÉS
i pel Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Rebuig del pla de treball 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 marca, 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. 11321/14
(complementat amb el RGE núm. 11327/14). 

La Comissió no permanent d'investigació esmentada a
l'enunciat, en sessió de dia 5 de desembre de 2014, rebutjà, per
5 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció, el pla de treball
indicat, presentat pel Grup Parlamentari Socialista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 11708/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4073/14, relativa a
política general en matèria de salut. (Mesa de 18 de desembre
de 2014).

Palma, a 18 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
4073/14, relativa a política general en matèria de salut, la moció
següent.

Política general en matèria de salut

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un pla de xoc per afrontar les llistes
d’espera en intervencions quirúrgiques, en consultes externes i
en les proves complementàries per reduir-les.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restituir l’oficina de la Defensora de l’Usuari de la
Sanitat Pública.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a publicar les llistes d’espera quirúrgiques, de consulta
i de proves complementàries cada tres mesos, com a mesura de
transparència i informació cap al ciutadà.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restituir el Decret 83/2006, de garanties dels terminis
màxims de resposta a l’atenció sanitària especialitzada i no
urgent en el Servei de Salut de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir unes instruccions que reconeguin el dret a
l’assistència sanitària als centres del Servei de Salut per garantir
a les persones immigrants en situació irregular i que resideixin
a la nostra comunitat autònoma el mateix dret a la cobertura
sanitària que l’establert per al conjunt de ciutadans i ciutadanes
espanyols.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament, dins els dos primers mesos de
l’any 2015, el nou Hospital de Can Misses.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a entregar al Grup Parlamentari Socialista el segon
modificat del contracte de concessió del nou Hospital de Can
Misses, de l’actual legislatura.
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Palma, a 12 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 11693/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Via verda
d'Artà (I). (Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11694/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Via verda
d'Artà (II). (Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11695/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Via verda
d'Artà (III). (Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11696/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Via verda
d'Artà (IV). (Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11697/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cotxera
destinada a taller del tren a Artà (I). (Mesa de 18 de desembre
de 2014).

RGE núm. 11698/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cotxera
destinada a taller del tren a Artà (II). (Mesa de 18 de desembre
de 2014).

RGE núm. 11713/14, 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 12 de
desembre. (Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11715/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
sancionadors per tales no autoritzades el 2012. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11716/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
sancionadors per tales no autoritzades el 2013. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11717/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
sancionadors per tales no autoritzades el 2014. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11719/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
sancionadors en matèria de transport marítim i activitats
aquàtiques i subaquàtiques el 2012. (Mesa de 18 de desembre
de 2014).

RGE núm. 11720/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
sancionadors en matèria de transport marítim i activitats
aquàtiques i subaquàtiques el 2013. (Mesa de 18 de desembre
de 2014).

RGE núm. 11721/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
sancionadors en matèria de transport marítim i activitats
aquàtiques i subaquàtiques el 2014. (Mesa de 18 de desembre
de 2014).

RGE núm. 11722/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració
d'informes sobre prospeccions sísmiques (1). (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11723/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració
d'informes sobre prospeccions sísmiques (2). (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11724/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a declaració
d'interès autonòmic del projecte Aparador Turístic IntelAligent
(TIE). (Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11738/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de Son Espases 2011. (Mesa de 18 de desembre
de 2014).

RGE núm. 11739/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de Son Espases 2012. (Mesa de 18 de desembre
de 2014).

RGE núm. 11740/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de Son Espases 2013. (Mesa de 18 de desembre
de 2014).

RGE núm. 11741/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de Son Espases 2014. (Mesa de 18 de desembre
de 2014).

RGE núm. 11742/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de Son Llàtzer 2011. (Mesa de 18 de desembre de
2014).

RGE núm. 11743/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de Son Llàtzer 2012. (Mesa de 18 de desembre de
2014).
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RGE núm. 11744/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de Son Llàtzer 2013. (Mesa de 18 de desembre de
2014).

RGE núm. 11745/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de Son Llàtzer 2014. (Mesa de 18 de desembre de
2014). 

RGE núm. 11746/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital de Manacor 2011. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11747/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital de Manacor 2012. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11748/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital de Manacor 2013. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11749/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital de Manacor 2014. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11750/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital d'Inca 2011. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11751/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital d'Inca 2012. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11752/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital d'Inca 2013. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11753/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital d'Inca 2014. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11754/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital Mateu Orfila 2011. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11755/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital Mateu Orfila 2012. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11756/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital Mateu Orfila 2013. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11757/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital Mateu Orfila 2014. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11758/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital Can Misses 2011. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11759/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital Can Misses 2012. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11760/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital Can Misses 2013. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11761/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
productivitat de l'Hospital Can Misses 2014. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11763/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a calefacció de
l'IES Cap de Llevant. (Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11764/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a calefacció de
l'IES Cap de Llevant (II). (Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11765/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a calefacció de
l'IES Cap de Llevant (III). (Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11771/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Servei de podologia conveniat amb ADIBA. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11772/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
amputacions. (Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11773/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
expedients de seguretat alimentària, 2013. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11774/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
queixa i reiteració de la solAlicitud de documentació RGE núm.
9092/14. (Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11775/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Comissió mixta de seguiment de Son Espases. (Mesa de 18 de
desembre de 2014).
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RGE núm. 11776/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Comissió mixta de seguiment de Son Espases (II). (Mesa de 18
de desembre de 2014).

RGE núm. 11777/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Comissió mixta de seguiment de Son Espases (III). (Mesa de 18
de desembre de 2014).

RGE núm. 11778/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
sancions a la concessionària de Son Espases, 2012. (Mesa de
18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11779/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
sancions a la concessionària de Son Espases, 2014. (Mesa de
18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11780/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
sancions a la concessionària de Son Espases, 2013. (Mesa de
18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11781/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Comissionat d'inspecció, vigilància i control de Son Espases.
(Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11785/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
PIAS sense prestació per defunció. (Mesa de 18 de desembre
de 2014).

RGE núm. 11786/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
valoració de dependència sense prestació per defunció. (Mesa
de 18 de desembre de 2014).

Palma, a 18 de desembre 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.

Via verda d'Artà (I)

Quin ha estat el cost total de tota la Via verda d'Artà?

Palma, a 11 de desembre de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Via verda d'Artà (II)

Les càmeres que s'han instalAlat en el recorregut de la Via
verda d'Artà i a les àrees de servei, estan operatives?

Palma, a 11 de desembre de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Via verda d'Artà (III)

Les càmeres que s'han instalAlat en el recorregut de la Via
verda d'Artà i a les àrees de servei, tenen les autoritzacions
pertinents?

Palma, a 11 de desembre de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Via verda d'Artà (IV)

Al Consistori d'Artà se'l va informar que les càmeres
instalAlades a la Via verda d'Artà i zones de servei només es
posarien a les zones de servei, però una d'elles enfora la
carretera Artà-Son Servera, quin n'és el motiu?

Palma, a 11 de desembre de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Cotxera destinada a taller del tren a Artà (I)

Quin és es té previst fer de la cotxera que es feu a Artà,
destinada a taller del tren?

Palma, a 11 de desembre de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cotxera destinada a taller del tren a Artà (II)

Hi ha algun projecte per canviar l'ús de la cotxera d'Artà
destinada a taller del tren?

Palma, a 11 de desembre de 2014.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 12
de desembre

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 12 de desembre de 2014?

Palma, a 15 de desembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors 2012 per tales no autoritzades

Quants expedients sancionadors va obrir el 2012 la
Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient per tales d'arbres no
autoritzades?

Palma, a 15 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors 2013 per tales no autoritzades

Quants expedients sancionadors va obrir el 2013 la
Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient per tales d'arbres no
autoritzades?

Palma, a 15 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors 2014 per tales no autoritzades

Quants expedients sancionadors va obrir el 2014 la
Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient per tales d'arbres no
autoritzades?

Palma, a 15 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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 escrita.

Expedients sancionadors en matèria de transport marítim i
activitats aquàtiques i subaquàtiques 2012

Quants expedients sancionadors ha obert la Conselleria de
Turisme el 2012 en matèria de transport marítim i activitats
aquàtiques i subaquàtiques?

Palma, a 15 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 escrita.

Expedients sancionadors en matèria de transport marítim i
activitats aquàtiques i subaquàtiques 2013

Quants expedients sancionadors ha obert la Conselleria de
Turisme el 2013 en matèria de transport marítim i activitats
aquàtiques i subaquàtiques?

Palma, a 15 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Expedients sancionadors en matèria de transport marítim i
activitats aquàtiques i subaquàtiques 2014

Quants expedients sancionadors ha obert la Conselleria de
Turisme el 2014 en matèria de transport marítim i activitats
aquàtiques i subaquàtiques?

Palma, a 15 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Valoració d'informes sobre prospeccions sísmiques (1)

Com valora el Govern l'existència coneguda en els darrers
dies d'un informe de la Direcció General de Sostenibilitat de la
Costa i la Mar del Govern central, que assenyala l'existència de
sondejos sísmics sense autorització a les nostres costes entre
juliol de 2012 i 2013, durant almenys un any?

Palma, a 15 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Valoració d'informes sobre prospeccions sísmiques (2)

Pensa desenvolupar alguna acció judicial contra el Govern
del Sr. Rajoy o les companyies promotores de les prospeccions
el Govern, després de conèixer l'existència d'un informe de la
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i la Mar del
Govern central, que assenyala la realització de sondejos sísmics
sense autorització a les nostres costes entre juliol de 2012 i
2013, durant almenys un any?

Palma, a 15 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Declaració d'interès autonòmic del projecte Aparador Turístic
IntelAligent (TIE)

Com afecta la declaració d'interès autonòmic del projecte
Aparador Turístic IntelAligent (TIE) la seva execució i, sobretot,
el contracte amb l'empresa El Corte Inglés Informàtica, SA? (Si
existeix algun informe jurídic al respecte, adjuntau-lo)

Palma, a 15 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de Son Espases 2011

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital de
Son Espases en concepte de productivitat variable l'any 2011?
Es demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de Son Espases 2012

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital de
Son Espases en concepte de productivitat variable l'any 2012?
Es demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de Son Espases 2013

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital de
Son Espases en concepte de productivitat variable l'any 2013?
Es demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de Son Espases 2014

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital de
Son Espases en concepte de productivitat variable l'any 2014?
Es demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de Son Llàtzer 2011

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital de
Son Llàtzer en concepte de productivitat variable l'any 2011? Es
demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de Son Llàtzer 2012

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital de
Son Llàtzer en concepte de productivitat variable l'any 2012? Es
demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de Son Llàtzer 2013

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital de
Son Llàtzer en concepte de productivitat variable l'any 2013? Es
demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de Son Llàtzer 2014

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital de
Son Llàtzer en concepte de productivitat variable l'any 2014? Es
demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital de Manacor 2011

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital de
Manacor en concepte de productivitat variable l'any 2011? Es
demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital de Manacor 2012

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital de
Manacor en concepte de productivitat variable l'any 2012? Es
demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital de Manacor 2013

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital de
Manacor en concepte de productivitat variable l'any 2013? Es
demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital de Manacor 2014

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital de
Manacor en concepte de productivitat variable l'any 2014? Es
demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital d'Inca 2011

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital d'Inca
en concepte de productivitat variable l'any 2011? Es demana
detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital d'Inca 2012

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital d'Inca
en concepte de productivitat variable l'any 2012? Es demana
detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital d'Inca 2013

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital d'Inca
en concepte de productivitat variable l'any 2013? Es demana
detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital d'Inca 2014

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital d'Inca
en concepte de productivitat variable l'any 2014? Es demana
detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital Mateu Orfila 2011

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital
Mateu Orfila  en concepte de productivitat variable l'any 2011?
Es demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital Mateu Orfila 2012

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital
Mateu Orfila  en concepte de productivitat variable l'any 2012?
Es demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital Mateu Orfila 2013

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital
Mateu Orfila  en concepte de productivitat variable l'any 2013?
Es demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital Mateu Orfila 2014

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital
Mateu Orfila  en concepte de productivitat variable l'any 2014?
Es demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital Can Misses 2011

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital Can
Misses  en concepte de productivitat variable l'any 2011? Es
demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital Can Misses 2012

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital Can
Misses en concepte de productivitat variable l'any 2012? Es
demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital Can Misses 2013

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital Can
Misses en concepte de productivitat variable l'any 2013? Es
demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Productivitat de l'Hospital Can Misses 2014

Quina quantitat va cobrar l'equip directiu de l'Hospital Can
Misses en concepte de productivitat variable l'any 2014? Es
demana detall per directiu.

Palma, a 11 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Calefacció a l'IES Cap de Llevant 

Quines actuacions ha dut a terme el Govern per arreglar la
calefacció de l'IES Cap de Llevant a Maó?

Palma, a 16 de desembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Calefacció a l'IES Cap de Llevant (II)

Quan preveu el Govern que la calefacció de l'IES Cap de
Llevant pugui funcionar a ritme normal?

Palma, a 16 de desembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
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'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Calefacció a l'IES Cap de Llevant (III)

Pensa el Govern canviar el sistema de calefacció de l'IES
Cap de Llevant, tal com demana l'APIMA del centre?

Palma, a 16 de desembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Servei de podologia conveniat amb ADIBA

Quants de pacients han estat atesos pel Servei de podologia
conveniat amb l'Associació ADIBA a l'Hospital de Son
Espases? Se solAlicita detall dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palma, a 16 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Amputacions

Quantes amputacions d'extremitat inferior relacionades amb
peu diabètic i de risc s'han realitzat a l'avantpeu, a mig peu i al
retropeu? Es demana detall dels anys 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012 i 2013 per hospital públic.

Palma, a 16 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Expedients de seguretat alimentària 2013

Quins són els motius que generen l'obertura dels 45
expedients de seguretat alimentària resolts per la Direcció de
Salut Pública l'any 2013?

Palma, a 16 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Queixa i reiteració de la solAlicitud de documentació RGE núm.
9092/2014

A la pregunta RGE núm. 9092/14 ens contesten que la
relació de convenis solAlicitats està publicada al BOE.
Consideren que la resposta no està ajustada a la pregunta? Es
torna a solAlicitar relació de convenis de l'Ibsalut o qualsevol
dels seus ens del sector públic instrumental, signats l'any 2013
i fins a 1 d'octubre de 2014 amb les entitats del tercer sector i/o
ONG. Es demana detall del nom de l'entitat, quantia rebuda o
acord conveniat i data de la signatura del conveni.

Palma, a 16 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Comissió mixta del seguiment de Son Espases

Quines persones constitueixen la Comissió mixta del
seguiment de Son Espases entre la concessionària i
l'Administració de la CAIB?

Palma, a 16 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Comissió mixta del seguiment de Son Espases (II)

Quantes vegades es va reunir l'any 2013 la Comissió mixta
del seguiment de Son Espases entre la concessionària i
l'Administració de la CAIB?

Palma, a 16 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Comissió mixta del seguiment de Son Espases (III)

Quantes vegades s'ha reunit a 30 de novembre de 2014 la
Comissió mixta del seguiment de Son Espases entre la
concessionària i l'Administració de la CAIB?

Palma, a 16 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Sancions a la concessionària de Son Espases 2012

Es va sancionar en alguna ocasió la concessionària de Son
Espases durant l'any 2012? En cas afirmatiu, per quin motiu?
Quantia de la sanció.

Palma, a 16 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Sancions a la concessionària de Son Espases 2014

Es va sancionar en alguna ocasió la concessionària de Son
Espases durant l'any 2014? En cas afirmatiu, per quin motiu?
Quantia de la sanció.

Palma, a 16 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Sancions a la concessionària de Son Espases 2013

Es va sancionar en alguna ocasió la concessionària de Son
Espases durant l'any 2013? En cas afirmatiu, per quin motiu?
Quantia de la sanció.

Palma, a 16 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Comissionat d'inspecció, vigilància i control de Son Espases

Quines persones constitueixen el comissionat d'inspecció,
vigilància i control de l'activitat desenvolupada de l'Hospital de
Son Espases? Quantes vegades es va reunir l'any 2013? Quantes
vegades s'ha reunit l'any 2014?

Palma, a 16 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

PIAS sense prestació per defunció

Quantes persones que tenien un PIA signat no han rebut la
prestació signada per motius de defunció? Se solAlicita detall per
separat dels anys 2012, 2013 i fins a 30 d'octubre de 2014.

Palma, a 16 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Valoració de dependència sense prestació per defunció

Quantes persones que tenien una valoració de dependència
reconeguda i signada no han rebut la prestació signada per
motius de defunció? Se solAlicita detall per separat dels anys
2012, 2013 i fins a 30 d'octubre de 2014.

Palma, a 16 de desembre de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 11726/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a temporada
turística a Mallorca, a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11727/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a temporada
turística a Menorca, a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11728/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a temporada
turística a Eivissa, a contestar davant la Comissió de Turisme
(Mesa de 18 de desembre de 2014).

RGE núm. 11729/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a temporada
turística a Formentera, a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 18 de desembre de 2014).

Palma, a 18 de desembre 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 a Mallorca

Com valora el conseller la darrera temporada turística a
Mallorca?

Palma, a 15 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Temporada turística a Menorca

Com valora el conseller la darrera temporada turística a
Menorca?
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Palma, a 15 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Temporada turística a Eivissa

Com valora el conseller la darrera temporada turística a
Eivissa?

Palma, a 15 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Temporada turística a Formentera

Com valora el conseller la darrera temporada turística a
Formentera?

Palma, a 15 de desembre de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 11858/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a garantir la recepció a les Illes Balears dels canals de
televisió afectats per la supressió d'un multiplex autonòmic,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 18 de desembre de 2014).

Palma, a 18 de desembre 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 d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Garantir la recepció a les Illes Balears dels canals de televisió
afectats per la supressió d'un multiplex autonòmic

Durant l’any 2014 s’ha posat en marxa l’anomenat dividend
digital a través del qual els canals del servei de televisió situats
entre el 61 al 69 deixaran d’utilitzar-se per tal que els ocupin els
serveis de telefonia mòbil de 4a generació. D’aquesta manera es
podrà introduir una nova tecnologia (LTE), així com assegurar
la cobertura de la banda ampla mòbil ultra ràpida al 98% de la
població.

Aquest procés haurà d’haver finalitzat abans de l’1 de gener
de 2015 i comportarà la reubicació dels canals de televisió que
actualment es troben dins aquesta banda.

A les Illes Balears disposam actualmente de dos múltiplex
d’àmbit autonòmic a través dels quals podem veure:

- Múltiplex 1 (que correspon al canal 26): TV3Cat, 3/24 i
C33/Super3.
- Múltiplex 2 (que correspon al canal 65): IB3, IB3 HD i,
des de fa pocs dies, Canal 4.

El Dividend digital significarà la utilització del canal 65 per
als serveis de telefonia mòbil de 4a generació i, per decisió del
Govern espanyol, l’eliminació d’un dels 2 múltiplex
autonòmics. Concretament, el múltiplex que desapareixerà serà
l’ubicat al canal 65, que actualment ocupen IB3, IB3 HD i
Canal 4.

Per aquest motiu, el Govern de les Illes Balears i IB3 ja han
començat a fer passes perquè la televisió autonòmica de les
Balears es pugui continuar veient, però al canal 26 (per on
actualment emeten els 3 canals de la CCMA). Han retirat
d’aquest múltiplex un dels 3 canals de la CCMA (el 3/24) i
l’han passat al múltiplex del canal 65, que a final d’any
desapareixerà.

Al final, si el Govern Bauzá no canvia de plans, a partir de
dia 1 de gener de 2015, a les Illes haurem perdut dos canals en
català i només es podrà continuar veient TV3cat, en molt baixa
qualitat i una recepció molt dèbil.

Des de diferentes entitats culturals i del sector audiovisual
s’ha proposat que s’utilitzin els múltiplex insulars (ara mateixen
tenim 1 per a Mallorca, 1 per a Menorca i 1 per a Eivissa i
Formentera) per mantenir, i fins i tot augmentar, l’arribada de
canals en llengua catalana a través de la TDT.

En aquest sentit, es proposa usar els canals de què disposen
els consells insulars per emetre-hi IB3 i IB3 HD i aprofitar per
complir amb el marc legal que indica que la televisió
autonòmica ha de realitzar desconnexions per a cadascuna de les
Illes i oferir-hi una intervenció significativa als consells
insulars. D’altra banda, el múltiplex autonòmic podria donar
cabuda a TV3Cat, 3/24 i C33/Super3 i fins i tot a Esport 3, amb
garanties de qualitat.
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Per tot l'abans exposar, el Grup Parlamentari MÉS presenta
la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa, en el termini de dos mesos des de
l'aprovació del present acord, la millor opció tècnica de
reordenació dels canals de televisió afectats per l'eliminació
d'un multiplex autonòmic, utilitzant la resta de multiplexs
autonòmic i insulars, per tal de garantir la recepció de qualitat
de, com a mínim, els mateixos canals que es veien abans de dia
1 de gener de 2015.

Palma, a 16 de desembre de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2715/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a activitats de
formació acreditades per professionals sanitaris. (BOPIB núm.
144, de 26 de març de 2014).

Relació detallada de les activitats de formació acreditades
per professionals sanitaris, realitzades dins l'Estratègia de
Salut Sexual i Reproductiva i desenvolupades pel Servei de
Salut de les Illes Balears, desglossada per anys (2011-2013).

Relació detallada de les activitats de formació acreditades per
professionals sanitaris, realitzades dins l'Estratègia de Salut
Sexual i Reproductiva, desglossada per anys (2011-2013).

Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera
- Educació per a la salut: Educació sexual. Pla de FC 2012.
Data: 14/03/2012. Hores: 4. Alumnes: 25 (10 metges, 15
infermers). Acreditat amb 0,6 crèdits CFC.

Hospital Universitari de Son Espases
- Curs de lactància materna 11-20 abril. Hores: 21. Crèdits CFC
4,4.
- Taller de Multiculturalitat 23-24 abril. Hores: 8. Crèdits CFC
1,5.
- Taller de Multiculturalitat 17-18 octubre. Hores: 8. Crèdits
CFC 1,5.

Àrea de Salut de Menorca
- 2011 Alletament matern (2.7 crèdits)
- 2012 Sexualitat humana (2.1 crèdits)
- 2013 Abordatge de les disfuncions de sòl pelvià (3.1 crèdits)

Gerència d'Atenció Primària
Nº 1. Crèdits 0,7. Assistents 20; Hores 10; Any 2013;
Nom del curs: Taller teòric pràctic sobre alletament matern.
Dirigit a comares i pediatres. 

Nº 2. Crèdits 1,3. Assistents 30; Hores 12; Any 2013;
Nom del curs: Curs sexualitat consulta jove.
Dirigit a infermeres i metges. 

Nº 3. Crèdits 0,2. Assistents 25; Hores 12; Any 2013;
Nom del curs: t sessions mutilació genital femenina
(mediadors). 
Dirigit a infermeres, metges, pediatres. 

Nº 1. Crèdits 3,9. Assistents 18; Hores 27; Any 2012;
Nom del curs: Promoció de la salut en l'adolescència.
Dirigit a infermeres, metges, pediatres. 

Nº 2. Crèdits 0,4. Assistents 19; Hores 1; Any 2012;
Nom del curs: Sessions mediació en prostitució I Sa Pobla.
Dirigit a infermeres, metges, pediatres. 

Nº 3. Crèdits 0,4. Assistents 20; Hores 1; Any 2012;
Nom del curs: Sessions mediació en prostitució Felanitx.
Dirigit a infermeres, metges, pediatres. 

Nº4. Crèdits 0,7. Assistents 20; Hores 10; Any 2013;
Nom del curs: Taller teòric pràctic sobre alletament matern.
Dirigit a comares i pediatres. 

Nº 1. Crèdits 1,2. Assistents 23; Hores 6; Any 2011;
Nom del curs: La VG com a problema de salut 1ª ed.
Dirigit a professionals sanitaris. 

Nº 2. Crèdits 1,2. Assistents 26; Hores 6; Any 2011;
Nom del curs: La VG com a problema de salut 2ª ed.
Dirigit a professionals sanitaris. 

Nº 3. Crèdits 1,2. Assistents 15; Hores 6; Any 2011;
Nom del curs: La VG com a problema de salut 3ª ed.
Dirigit a professionals sanitaris. 

Nº 4. Crèdits 1,2. Assistents 20; Hores 6; Any 2011;
Nom del curs: La VG com a problema de salut 4ª ed.
Dirigit a professionals sanitaris. 

Nº 5. Crèdits 33. Assistents 26; Hores 40; Any 2011;
Nom del curs: Curs on line sobre atenció sociosanitària enfront
la violència contra les dones. Dirigit a professionals sanitaris. 

Nº 6. Crèdits 0,4. Assistents 16; Hores 1; Any 2011;
Nom del curs: Sessions mediació en prostitució I Son Gotleu.
Dirigit a infermeres, metges, pediatres. 

Nº 7. Crèdits 0,4. Assistents 9; Hores 1; Any 2011;
Nom del curs: Sessions mediació en prostitució Escola
Graduada. Dirigit a infermeres, metges, pediatres. 

Nº 8. Crèdits 0,2. Assistents 10; Hores 1; Any 2011;
Nom del curs: Cures perinatals a Nigèria.
Dirigit a professionals sanitaris. 

Nº 9. Crèdits 0,2. Assistents 22; Hores 1; Any 2011;
Nom del curs: Cures perinatals a Nigèria.
Dirigit a professionals sanitaris. 

Nº 10. Crèdits 0,2. Assistents 15; Hores 1; Any 2011;
Nom del curs: Cures perinatals a la Xina.
Dirigit a professionals sanitaris. 



11654 BOPIB núm. 179 - 19 de desembre de 2014

Nº 11. Crèdits 0,2. Assistents 14; Hores 1; Any 2011;
Nom del curs: Cures perinatals a la Xina.
Dirigit a professionals sanitaris. 

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 7249/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sífilis.
(BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).

El full setmanal de vigilància epidemiològica 26/2014
senyala que la taxa de sífilis ha superat en quatre punts la del
2012 i continua la tendència lenta a l'augment anual. Quines
mesures pensa prendre la Conselleria de Salut per canviar
aquesta tendència?

Les mesures que pensa adoptat  la Conselleria de Salut per
canviar la tendència ascendent dels casos de sífilis.

Des de la Conselleria de Salut es duen a terme les actuacions
següents:

- Mantenir el Centre de Diagnòstic, Tractament i Prevenció
d'Infeccions de Transmissió Sexual (CAITS). La prioritat
d'aquest Centre és el control de les ITS que es basa en fomentar
unes pràctiques sexuals segures i que les persones de risc o
infectades puguin disposar d'uns serveis sanitaris que permetin
un diagnòstic i un tractament precoç, la qual cosa, a més a més,
fa que disminueixi la prevalença d'aquestes malalties en la
població i la possibilitat de noves infeccions.

El CAITS atén aquelles persones que tenen més dificultats
per accedir als circuïts habituals del Servei de Salut, perquè no
disposen de targeta sanitària o aquelles que per qüestions
d'intimitat, d'horaris o de condicions socials escullen l'atenció
dels CAITS

El CAITS es difon a través dels fullets informatius, la
pàgina web, els cursos de formació, els programes de prevenció,
el telèfon d'informació sobre la Sida...etc.

- Programes en els centres educatius. L'educació afectiva i
sexual als infants i al jovent és essencial per tal d'aprendre a
afrontar les relacions sexuals amb coneixement del sentit i de
les conseqüències que comporten, amb la capacitat de fer-se'n
responsables. Per la qual cosa des de la Conselleria de Salut es
duen a terme les activitats següents:

- Projecte Sexe segur i responsable. Aquest projecte
s'ofereix en els centres educatius per tractar dins la salut sexual
la prevenció dels principals riscs associats a les relacions
sexuals no protegides: VIH/Sida, infeccions de transmissió
sexual (ITS) i embarassos no desitjats. Es dirigeix a l'alumnat de
3r i 4t d'ESO, batxillerat, cicles formatius i formació
professional bàsica.

- Formació en línia al professorat "L'educació afectiva
sexual: Sexe segur i responsable". En resposta a la demanda de
formació en afectivitat i sexualitat del professorat, es realitza
des de fa dos cursos escolars aquesta formació. La duració del
curs és de 20 hores, i es dirigeix al professorat de Secundària,
batxillerat, cicles formatius i formació professional bàsica de les
Illes Balears. Es duu a terme a través de la plataforma Moodle
de la Conselleria d'Educació i Cultura.

- La Consulta jove. Aquesta consulta setmanal, que està
ubicada en el centre educatiu i que compta amb personal del
centre de salut de la zona, és una manera d'apropar-se als
adolescents i a les adolescents per poder escoltar-los i tractar els
temes de salut que més els preocupen, resoldre els seus dubtes,
realitzar actuacions dintre del centre (tallers, taules
informatives...). El motiu principal de consulta és sobre
l'afectivitat i la sexualitat.

- Al llarg del curs escolar 2014-2015, la Conselleria de Salut
i la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, publicaran
una convocatòria de Centres Promotors de Salut, per treballar en
els centres educatius els cinc principals eixos de salut, un dels
quals és l'educació afectiva i sexual.

- Des de la Coordinació Autonòmica de Drogues i de
l'Estratègia de la Sida, s'està dissenyant un programa d'Educació
Afectiva i Sexual per treballar aquests temes en els centres
educatius que abasti totes les etapes educatives. El programa es
compon de:

Un document de suport al professorat.
Un document per a l'alumnat.
Un document per a la família.
Una presentació en diapositives, amb una guia per al
professorat.
Un curs de formació en línia per al professorat.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 7251/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sífilis (III).
(BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).

El full setmanal de vigilància epidemiològica 26/2014
assenyala que la taxa de sífilis ha superat en quatre punts la
del 2012 i continua la tendència lenta a l'augment anual.
Considera la Conselleria que la manca de campanyes
mantingudes sobre sexe segur ha pogut influir al repunt de la
sífilis?

Des de la Conselleria de Salut es considera més important
centrar els esforços en l'educació en l'afectivitat i la sexualitat
des de les edats primerenques, que és quan s'adquireixen els
principals hàbits de vida que es van consolidant amb els anys,
i en els diagnòstics i tractament de les persones infectades, per
tal d'evitar la transmissió de la infecció, més que dur a terme
campanyes informatives puntuals.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 7752/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a aclariment
pregunta 6669/2014. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).

A la pregunta 6669/14: Quants d'alumnes estan pendents
que l'oficina d'escolarització els assigni un centre per al curs
que ve a data 20 de juny de 2014? La resposta va ser: "En
aquests moments les dades que es tenen són parcials. Les
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dades globals es tindran el mes de setembre. Considerant que
la pregunta no ha estat contestada adequadament es torna a
demanar: Quants d'alumnes estan pendents que l'oficina
d'escolarització els assigni un centre per al curs que ve a data
de 20 de juny de 2014? Observi que la pregunta fa referència
a una data concreta. No es demanen aquí els resultats finals
del procés.

Al setembre varen estar tots adjudicats al centre solAlicitat.

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

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 7753/14, 7754/14 i 7755/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a aclariment pregunta 6482/2014 i a
aclariment pregunta 6482/14 (2) i (3). (BOPIB núm. 163, de 5
de setembre de 2014).

A les preguntes 6482/14 i 6482 (2). Quants d'alumnes de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa han solAlicitat plaça a escola
pública i s'han quedat sense plaça solAlicitada a 15 de juny de
2014? Es demana detall de cada un dels centres escolars, la
resposta va ser "En aquests moments les dades que es tenen
són parcials. Les dades globals es tindran el mes de setembre.
Considerant que la pregunta no ha estat contestada
adequadament es torna a demanar: Quants d'alumnes de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa han solAlicitat plaça de
escola pública i s'han quedat sense la plaça solAlicitada a 15 de
juny de 2014? Es demana detalla de cada un dels centres
escolars. Observi que la pregunta fa referència a una data
concreta. No es demanen aquí els resultats finals del procés.

El setembre varen estar tots adjudicats al centre solAlicitat.

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 8153/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anticonceptius
orals prescrits a l'Ibsalut. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre
de 2014).

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

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 8307/14 a 8309/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a titulació
pediatres de l'Hospital Mateu Orfila (I a III). (BOPIB núm.
165, de 19 de setembre de 2014).

Quina és la titulació que habilita per exercir com a
pediatres als actuals metges de pediatria de l'Hospital Mateu
Orfila?

Tenir el títol de medicina general i el metge especialista en
pediatria.

És la titulació els actuals pediatres de l'Hospital Mateu
Orfila una titulació homologada a l'Estat espanyol?

A l'Hospital General Mateu Orfila hi ha sis (6) pediatres a la
plantilla, dos (2) dels quals tenen els títols requerits i expedits
a Espanya. 

Els altres quatre (4) pediatres contractats l'abril de 2009,
l'abril de 2010, el novembre de 2011 i el gener de 2013 tenen
tots la llicenciatura en medicina homologada pel Ministeri i tots
han solAlicitat el títol de pediatria, que està en tràmit
d'homologació pel Ministeri.

Quina norma convalida i habilita les titulacions dels
actuals pediatres de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca?

La mateixa que s'aplica a qualsevol altre especialista. És
competència del Ministeri l'homologació dels especialistes. En
aquest moment estan en tràmit d'homologació pel Ministeri
quatre solAlicituds de pediatres de l'Hospital, que desenvolupen
la seva tasca professional amb total satisfacció (des de fa sis
anys el més antic).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 8395/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reducció durada dels
graus de la UIB II. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de
2014).

S'ha interessat la Conselleria d'Educació per l'acord del
Consell de Govern de la UIB de reduir la durada dels graus,
i conèixer de primera mà els efectes tant acadèmics com
econòmics d'aquesta decisió?

Aquesta Administració no té coneixement de cap acord del
Consell de Govern de la UIB en aquest sentit.

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

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 8451/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a persones
treballadores neteja, Ibsalut 2013. (BOPIB núm. 165, de 19 de
setembre de 2014).

Quin era el nombre de treballadors/ores de neteja que tenia
contractat l'Ibsalut l'any 2013, independentment de la relació
laboral o contractual que es mantengui, per atendre les
necessitats d'atenció primària?

S'adjunta el llistat de personal subrogable per les diferents
empreses adjudicatàries que feien feina per atenció primària, tal
com marca el conveni d'empreses de neteja.

Correspon al plec de condicions tècniques, annex al concurs
de neteja vigent en el 2013 fins al primer trimestre del 2014.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

El llistat esmentat a la resposta, queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 8455/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a  sancions
Direcció de la Salut Pública i Consum. (BOPIB núm. 165, de
19 de setembre de 2014).

Quins són els motius de les sancions imposades per la
Direcció de Salut Pública i Consum durant l'any 2013? Se
solAlicita detall de les sancions imposades per valor de
838.175i?

Els motius de les sancions imposades per la Direcció
General de Salut Pública i Consum són haver incorregut en
alguns dels supòsits que preveuen la Llei 16/2010, de 28 de
desembre, de salut pública de les Illes Balears o la Llei 1/1998,
de 10 de març, de l'Estatut dels consumidors i usuaris de les
Illes Balears, que havent-se acreditat, impliquen una sanció. No
obstant això, la totalitat dels 242 expedients sancionadors són a
la seva disposició a les dependències d'aquesta Conselleria.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 8456/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a expedients
resolts per la Direcció de Salut Pública i Consum 2013.
(BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Quins són els motius que generaren l'obertura dels 242
expedients resolts per la Direcció de Salut i Consum durant
l'any 2013?

Com a resposta a la pregunta parlamentària amb referència
RGE núm. 8456/2014 del Grup Parlamentari MÉS, tot seguit es
relacionen els motius que generaren l'obertura dels 242
expedients:

Activitat:
Abastiment aigua 1 expedient
Absència de farmacèutic 1 expedient
Autocontrol 7 expedients
Canvi titular 4 expedients
Carns i derivats 11 expedients
Cursos de formació 1 expedient
Deficiències centres sanitaris 1 expedient
Deficiències sanitàries 5 expedients
Distribució aigua mineral 3 expedients
Etiquetatge 5 expedients
Falta comunicació inici activitat 11 expedients
Falta titulació sanitària 1 expedient
Funerària 1 expedient
LegionelAla 10 expedients
Medicaments 1 expedient
Forn pastisseria 17 expedients

Peix i derivats 1 expedient
Piscines 22 expedients
Residus sanitaris 1 expedient
Seguretat alimentària 45 expedients
Tabac 92 expedients
Transport d'aliments 1 expedient

Total expedients 242

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 8478/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago Rodríguez, relativa a detecció
càncer de mama, juliol i agost 2014. (BOPIB núm. 165, de 19
de setembre de 2014).

Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al programa de detecció precoç del càncer de mama s'han
realitzat els mesos de juliol i agost de 2014? Se solAlicita detall
per mes.

El mes de juliol de 2014 s'han planificat 2.025 cites dins el
programa de detecció precoç del càncer de mama i hi han
assistit 1.463 dones a fer-se la mamografia. El mes d'agost de
2014 s'han planificat 878 cites dins el programa de detecció
precoç del càncer de mama i hi han assistit 663 dones a fer-se
la mamografia.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 8485/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
anticonceptius orals, juliol i agost 2014. (BOPIB núm. 165, de
19 de setembre de 2014).

Quin cost ha suposat per a l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant els mesos
de juliol i agost de 2014? Quantes receptes varen suposar?
Quants d'envasos varen suposar? Se solAlicita que s'especifiqui
per mes.

G03A: Anticonceptius orals
Juliol 2014
Receptes* Envasos Despesa a càrrec

Ibsalut
5.061 5.953 38.368,63

Agost 2014
Receptes* Envasos Despesa a càrrec

Ibsalut
4.826 5.650 33.880.14

(*) El concepte "recepta" en la prescripció i dispensació
electròniques s'equipara a l'acte de dispensació en el qual
s'ofereixen els envasos necessaris per al tractament d'un mes
com a mínim.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 8792/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
inspeccions menjadors escolars. (BOPIB núm. 167, de 3
d'octubre de 2014).

Quants de menjadors escolars s'han inspeccionat? Se
solAlicita detall dels anys 2012, 2013, i fins juliol de 2014
especificant el centre escolar.

Les visites de control oficial als menjadors escolars es
realitzen de forma periòdica amb una programació per un curs
escolar. La periodicitat és bianual i es fan alternant els diferents
menjadors, públics i privats, amb la finalitat de cobrir tota
l'oferta de què disposam a les Illes Balears. Durant el curs
escolar 2011-2012, es varen visitar els menjadors dels colAlegis
públics d'educació infantil i primària. La distribució de les
visites va ser la següent:

Illa núm. colAlegi
Mallorca 142
Menorca 12
Eivissa-Formentera 14
Total 168

En aquesta campanya es va visitar el 100% dels colAlegis
públics de les illes amb servei de menjador. Durant el curs
escolar 2012-2013, es varen visitar els menjadors dels colAlegis
no públics, és a dir, els menjadors dels colAlegis concertats,
privats, estrangers i d'educació especial. La distribució de les
visites va ser la següent:

Illa núm. colAlegi
Mallorca 102
Menorca 4
Eivissa-Formentera 7
Total 113

En aquesta campanya es va visitar el 100% dels colAlegis no
públics de les Illes amb servei de menjador. Durant el curs
escolar 2013-2014, es varen visitar els menjadors de les
escoletes d'educació infantil de 0 a 3 anys, públiques i privades
de les illes. La distribució de les visites va ser la següent:

Illa núm. escoletes
Mallorca 191
Menorca 11
Eivissa-Formentera 24
Total 226

Aquest tipus d'establiments fluctuen amb els anys, ja que no
són centres d'educació regulada, aproximadament es mou
damunt unes 300 escoletes a totes les illes.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 8803/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a preu
menjador escolar. (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).

Considera la consellera d'Educació, Cultura i Universitats
que el preu de 8,87i diaris és un preu raonable per un
menjador escolar?

El preu diari d'un menjador escolar als menjadors escolars
de les Illes Balears és el resultat de sumar el preu diari del menú
(menjar) i el cost diari d'un monitor que atén i s'ocupa dels
usuaris del menjador escolar. En funció del nombre d'infants, el
preu pot ser major o menor. Anualment, el mes de juny, cada
Consell Escolar de cada centre que disposa del servei de
menjador escolar aprova els preus de menjador escolar per al
curs vinent al seu centre.

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

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 8893/14 a 8896/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs als hospitals públics,
interrupcions voluntàries químiques de l'embaràs als hospitals
públics, interrupcions voluntàries quirúrgiques als hospitals
públics i interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital
Verge de la Salut. (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).

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

Total IVE hospitals públics 1/09/2014 - 30/09/2014

Quím. Quirúrg.          Total
H. Son Espases       5         0 5
H. V. de la Salut       31         0 31
H. Son Llàtzer       30         0 30
H. Manacor       10         0 10
H. Comarcal Inca           11         0 11
H. G. Mateu Orfila       10         0 10
H. Can Misses        30         0 30
H. Formentera        *         * *
Total Illes Balears      127         0 127

* Les dades de l'Hospital de Formentera a data d'avui no estan
processades.

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

A la Pregunta RGE núm. 8897/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòlegs i
ginecòlogues a l'hospital Verge de la Salut. (BOPIB núm. 168,
de 10 d'octubre de 2014).

Hi ha hagut ginecòleg i ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut, el mes de setembre de 2014?

Sí.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 8898/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs a clíniques privades autoritzades (I).
(BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossat per clínica privada, el mes de
setembre de 2014?

A data d'avui (09/10/2014) no es disposa de les dades
completes corresponents al mes de setembre.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 8899/14 i 8900/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
autoritzades (II i III). (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de
2014).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs a les
clíniques privades autoritzades a la nostra autònoma i que han
estat facturades al Servei de Salut, desglossat per clínica
privada, el mes de setembre de 2014? Quina quantitat
econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per les interrupcions
voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a les clíniques
privades autoritzades a la nostra comunitat autònoma i que
han estat facturades al Servei de Salut, desglossat per clínica
privada, el mes de setembre de 2014?

Mes de setembre de 2014

Centre IVE                import
Aurora Clínic   0
Centro Médico Aragón   5 1.700
E.M.E.C.E. 14 4.760
Total 19 6.460

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 8901/14 i 8902/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs a clíniques privades
autoritzades (IV i V). (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de
2014).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per
clínica privada, el mes de setembre de 2014? Quina quantitat
econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per les interrupcions
voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a les clíniques
privades autoritzades a la nostra comunitat autònoma i tenen
solAlicitud de reintegrament de despeses autoritzades pel Servei
de Salut, desglossat per clínica privada, el mes de setembre de
2014?

Cap.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 8903/14 i 8904/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic i ginecòlegs
i ginecòlogues objectors a cada hospital públic. (BOPIB núm.
168, de 10 d'octubre de 2014).

Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per
hospital, el mes de setembre de 2014? Quants de ginecòlegs i
ginecòlogues hi ha a cada hospital públic de la nostra
comunitat autònoma, que s'han declarat objectors per a la
realització d'interrupcions voluntàries de l'embaràs, desglossat
per hospital, el mes de setembre de 2014?

Total Ginecòlegs Hospitals, setembre 2014
HUSE 33
HSLL  22
HCIN 13
HM 16
HCM 12
HGMO   9
FORM 2

Ginecòlegs objectors de consciència, setembre 2014
HUSE 30
HSLL 10
HCIN 6
HM 9
HCM 5
HGMO  3
FORM 0

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

A la Pregunta RGE núm. 8905/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anticonceptius
orals prescrits. (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).

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

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 8906/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nins i nines
acollits al PADI. (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).

Quants de nins i nines s'han acollit al PADI per any d'edat
el mes de setembre de 2014?

Durant el mes de setembre de 2014 es van revisar 1790 nins
i nines. A dia d'avui encara no tenim registrades les edats dels
nins i nines visitats perquè aquesta dada ens la subministren les
consultes dentals i encara no hem rebut els llistats de dades
assistencials de setembre.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 8909/14 a 8915/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
intervencions quirúrgiques als hospitals d'Eivissa, d'Inca, de
Formentera, de Manacor, de Menorca, de Son Llàtzer i
Universitari de Son Espases. (BOPIB núm. 168, de 10
d'octubre de 2014).

Quines són les dades d'intervencions quirúrgiques als
hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de Manacor, de
Menorca, de Son Llàtzer i Universitari de Son Espases
realitzades els mes de setembre de 2014?

Àrea Quirúrgica. Total IQ realitzades
HUSE 1.811
HSLL 1.006
HM 604
HCIN 491
HGMO 431
HCM 725 
HFO 24

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 8916/14 a 8922/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
intervencions quiròfans en funcionament als hospitals
d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de Manacor, de Menorca, de
Son Llàtzer i Universitari de Son Espases. (BOPIB núm. 168,
de 10 d'octubre de 2014).

Quin és el nombre de quiròfans funcionant als hospitals
d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de Manacor, de Menorca, de
Son Llàtzer i Universitari de Son Espases durant els mes de
setembre de 2014?

Àrea Quirúrgica. Total IQ realitzades
HUSE 16
HSLL 11,23
HM 5,91
HCIN 4,8
HGMO 5
HCM 4
HFO 1

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 8984/14 a 8988/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
explotació de les zones comercials de Don Dureta els anys
2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. (BOPIB núm. 168, de 10
d'octubre de 2014).

Quines quantitats econòmiques per l'explotació de les zones
comercials ha rebut el Servei de Salut de les Illes Balears de la
Societat Concessionària Hospital Son Dureta, SA durant els
anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014, desglossat per mes i per
concepte?

Les quantitats econòmiques corresponents per l'explotació
de les zones comercials i aparcament amb el concepte de cànon
addicional fix. Aquestes quantitats es calculen anualment i són
les següents:

Any 2010: 35.610,00i.
Any 2011: 159.061,00i.
Any 2012: 240.570,00i.
Any 2013: 400.000,00i.
Any 2014: Atès que aquesta quantitat es calcula anualment,

a data d'avui no es disposa de la quantitat econòmica
corresponent a l'any 2014 per l'explotació de les zones
comercials i aparcament amb el concepte de cànon addicional
fix.

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

A la Pregunta RGE núm. 9086/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a protocol
de l'ebola. (BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).

Quan es va donar l'ordre d'elaboració de l'adaptació de la
comunitat autònoma al protocol de l'ebola?

Les adaptacions de protocols nacionals de vigilància -quan
es considera que són necessàries, que no és sempre- formen part
dels procediments rutinaris de feina sense que s'intervengui
mitjançant ordre específica.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 9087/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a protocol
de l'ebola (II). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quin dia va començar a elaborar l'adaptació a la
comunitat autònoma del protocol de l'ebola?

El dia 8 d'abril de 2014 es va finalitzar la primera adaptació
de les diverses realitzades. El Servei d'Epidemiologia no
registra les dates d'inici d'adaptacions. Habitualment passen 24-
48 hores entre la modificació dels protocols nacionals i la
finalització i difusió de les adaptacions.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 9088/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a protocol
de l'ebola (III). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quin dia es va tenir per conclòs el protocol de l'adaptació
de la comunitat autònoma al protocol de l'ebola?

Els dies 8 d'abril, 11d'agost, 26 d'agost, 2 de setembre i 19
de setembre es finalitzaren les diferents adaptacions que s'han
fet.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 9089/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a protocol
de l'ebola (IV). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quin va ser el procediment i els departaments que varen
elaborar i supervisar l'adaptació a la comunitat autònoma del
protocol de l'ebola?

Les adaptacions dels protocols nacional de vigilància els
realitzen tècnics del Servei d'Epidemiologia sense necessitat de
supervisió interna ni externa ja que aquestes adaptacions no
modifiquen cap aspecte clau dels protocols aprovats per la
Comissió de Salut Pública. El procediment consisteix en
analitzar cada punt inclòs a un protocol nacional i en el  supòsit
de detectar-se la necessitat d'ampliació o adaptació de
continguts es procedeix a la creació de documents addicionals
o a l'ampliació de continguts que poden ajudar a la gestió dels
procediments.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 9090/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a protocol
de l'ebola (V). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quin va ser l'organisme de salut, departament, servei que
va aprovar definitivament l'adaptació a la comunitat autònoma
del protocol de l'ebola? Quin dia? Es va aixecar acta? En cas
afirmatiu, solAlicitam còpia de la mateixa.

En el context de les adaptacions de protocols nacionals de
vigilància no existeix un procediment d'aprovació amb acta.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 9094/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cursos
relatius a l'ebola. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quants de cursos s'han realitzat en relació a la malaltia de
l'ebola dirigit al personal sanitari des de l'1 de març de 2014
fins al 30 de setembre de 2014? Se solAlicita especificar el lloc
on s'han dut a terme, la data i els departaments o serveis que
hi intervengueren.

La coordinació de les mesures en relació a la infecció pel
virus ebola queda establerta en la Direcció General de Salut
Pública a través del Servei de Salut d'Epidemiologia. Tots els
documents i actuacions generats pel Servei de Salut s'han basat
en la documentació emanada d'aquest departament, adaptada i
adequada als propis centres del Servei de Salut.

Per això, els protocols d'actuació s'adapten constantment a
les novetats emeses pel Ministeri de Salut, i amb les millores
necessàries per a una major eficàcia dels mateixos i, en
conseqüència, el contingut de les sessions formatives és
canviant.

Des del 10 d'agost s'estan impartint sessions formatives per
al personal del Servei de Salut que segons els diferents
protocols d'actuació són especialment susceptibles d'estar en
contacte amb pacients sospitosos d'estar afectats del virus
d'ebola.

Així a l'Àrea de Salut de Menorca, el primer protocol va
estar llest el mes d'agost, i els dies 10, 11, 12, 15 i 16 de
setembre es van impartir les sessions formatives sobre els
equips de protecció individual (EPI), dirigits al personal
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assistencial d'urgències, UCI, medicina interna i laboratori, i al
personal assistencials d'altres serveis i unitats que estiguessin
interessats.

En la gerència d'Atenció Primària, la formació s'ha iniciat en
el mes d'octubre, coincidint amb la distribució dels EPI
corresponents, ja que els fabricants d'aquests equips no
disposaven de gènere suficient per servir totes les comandes
amb antelació.

A l'Hospital de Son Llàtzer s'han impartit sessions dirigides
a facultatius i personal d'infermeria en quatre sessions
impartides durant el mes d'agost, per a un total de 105
treballadors. Aquests cursos s'han ampliat durant el mes
d'octubre al personal de neteja, tècnics de radiologia, i a tot
aquell que estigués interessat en els dies 1, 10, 14, 16, 17, 21,
23, 29 i 30 d'octubre, més d'altres programades en el mes de
novembre.

La formació de l'Hospital de Son Espases, com a centre de
referència, ha estat més àmplia, arribant a un total de 533
treballadors de diverses categories, incloent treballadors de les
concessionàries distribuïdes entre els dies 10, 12, 15, 17 d'agost;
10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 i 30 de
setembre, seguint la formació en el mes d'octubre i novembre.

La formació de l'Hospital d'Inca es va iniciar el dia 15 de
novembre amb un curs dirigit a facultatius d'urgències i
pediatria, personal d'infermeria i administratiu del servei
d'urgències; i posteriorment ja dins el mes d'octubre s'han
desenvolupat els tallers pràctics sobre EPI.

A l'Àrea de Salut d'Eivissa s'han aprofitat les sessions
clíniques per impartir la formació corresponent als protocols
d'actuació davant l'assistència d'un pacient sospitós d'ebola.

A l'Hospital de Manacor la formació també s'ha iniciat en el
mes d'octubre, en diverses sessions, i s'han programat noves
sessions per al mes de novembre, totes elles dirigides al
personal facultatiu, d'infermeria, administratiu i de neteja dels
serveis d'urgències i UCI.

Finalment en la gerència del 061 es va impartir la formació
conjuntament amb el personal de l'Hospital de Son Espases en
el mes d'agost, el dia 28, i seguidament el 2 de setembre es va
impartir una sessió per al seu personal de la concessionària de
les ambulàncies. A més d'oferir la possibilitat d'assistir a
qualsevol de les dues sessions de l'Hospital de Son Espases, els
dies 20 i 30 de setembre es van impartir dues sessions
formatives, la darrera també per vídeo conferència a Eivissa.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 9096/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a simulacres
relatius a l'ebola. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quants de simulacres s'han realitzat en relació a l'aplicació
de l'ebola amb el personal sanitari des de l'1 de març fins al 30
de setembre de 2014? Se solAlicita especificar el lloc on s'han
duit a terme, la data i els departaments o serveis que hi
intervengueren.

La coordinació de les mesures en relació a la infecció pel
virus ebola queda establerta en la Direcció General de Salut
Pública a través del Servei de Salut d'Epidemiologia. Tots els
documents i actuacions generats pel Servei de Salut s'han basat

en la documentació emanada d'aquest departament i, a més,
adaptada i adequada als propis centres del Servei de Salut.

Per això, els protocols d'actuació s'adapten constantment a
les novetats emeses pel Ministeri de Salut, i amb les millores
necessàries per a una major eficàcia dels mateixos.

Els simulacres d'actuació, davant l'arribada d'un pacient
potencialment infectat pel virus d'ebola, estan lligats amb les
millores als citats protocols i a la formació del personal
conforme als mateixos.

Atès que els nivells d'actuació són diferents en cada centre,
la formació s'ha prioritzat en els centres de referència, i en
conseqüència és en aquests on primer s'han realitzat els
simulacres d'activació del protocol davant la presència de
pacients infectats del virus d'ebola.

Així doncs, a l'Àrea de Salut de Menorca en data 16 de
setembre es va realitzar un simulacre a l'Hospital Mateu Orfila,
contemplant l'entrada del pacient en urgències i fins al seu
ingrés en una habitació d'aïllament. Posteriorment en data 21 de
setembre es va activar el protocol en produir-se un ingrés
sospitós d'infecció de virus d'ebola.

En la resta de centres no s'han realitzat simulacres, si bé en
l'Hospital Universitari de Son Espases es va activar el protocol
en tres ocasions en produir-se un ingrés sospitós d'infecció de
virus d'ebola, i que en tots els casos, inclòs el succeït a Menorca,
les proves realitzades als pacients varen donar resultats negatius.

No obstant això, i després de l'actualització dels protocols,
degut entre altres aspectes al canvi dels equips de protecció
individual dels treballadors els quals han augmentat el grau de
protecció passant a ser nivell IV, i finalitzades les primeres
sessions formatives del personal s'estan programant simulacres
en tots els centres del Servei de Salut.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 9098/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Servei de
radioteràpia a Eivissa (II). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quines empreses s'han presentat al concurs de radioteràpia
d'Eivissa?

"Radiocirugía San Francisco de Asís, SA" i "Servicio de
Radioterapia y Oncología, SL&Servicios Integrales de Sanidad,
SL" (amb compromiís d'UTE).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.



11662 BOPIB núm. 179 - 19 de desembre de 2014

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 9099/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a pàrking de Can
Misses. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Ha tancat la negociació amb la concessionària del nou
Hospital Can Misses per rebaixar el preu del pàrking?

No.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 9144/14 a 9146/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a adjudicació de plaça a l'escola pública curs 2014-2015 i a
adjudicació de plaça a l'escola pública curs 2014-2015 (II i
III). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

A quants d'alumnes se'ls ha adjudicat plaça al centre que
demanaven en primer lloc al curs 2014-2015? Se solAlicita
detall per cada una de les illes.

A Mallorca: 9.188
A Menorca: 943 
A Eivissa: 1.312
A Formentera: 89

A quants d'alumnes se'ls ha adjudicat plaça al centre que
demanaven en segon lloc al curs 2014-2015? Se solAlicita
detall per cada una de les illes.

A Mallorca: 416
A Menorca: 35 
A Eivissa: 50
A Formentera: 1

A quants d'alumnes se'ls ha adjudicat plaça al centre que
demanaven en tercer lloc al curs 2014-2015? Se solAlicita
detall per cada una de les illes.

A Mallorca: 128
A Menorca: 19 
A Eivissa: 34
A Formentera: 0

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

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 9147/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
trasplantament hepàtic. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quantes persones de la comunitat autònoma varen
necessitar un trasplantament hepàtic? Se solAlicita informació
detallada per anys des del 2008 fins l'any 2013. Així com el
nom de l'hospital on es va realitzar l'operació.

Nombre de pacients traslladats a la península per trasplantament
hepàtic.

Hospital de destí 2010 2011 2012 2013
H. Clínic i Provincial 
de Barcelona 23 20 15 34
H. Univ. Bellvitge 10 4 2 4
H. Vall d'Hebron 3 2 13
H. Univ. La Fe 1 - 21
Complex Hosp. Virgen
de las Nieves - - 2-
Complex Hosp. Virgen
del Rocío - - 11
Complex Hosp. Regional
Reina Sofía 1 - --
Hospital 12 de Octubre 1 - - -
Hospital de Cruces 1 - - -
H. Univ. La Paz - 1 --
Hospital de la Ribera - - - 1
Total 40 27 2344

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 9151/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS,
ajudes econòmiques 2012. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quants de PIAS s'han signat amb prestació ajudes
econòmiques de gener a desembre de 2012? Se solAlicita detall
per mes.

CURES AVS
Gener 169 9
Febrer 282 9
Març 405 9
Abril 445 18
Maig 458 18
Juny 271 11
Juliol 396 7
Agost 166 5
Setembre 78 4
Octubre 223 16
Novembre 358 14
Desembre 183 20

Palma, 30 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 9152/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS,
prestació residència 2014. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quants de PIAS s'han signat amb prestació de residència
de gener a agost de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Gener 73
Febrer 83
Març 98
Abril 67
Maig 84
Juny 80
Juliol 83
Agost 70

Palma, 30 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 9153/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS,
prestació residència 2013. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quants de PIAS s'han signat amb prestació de residència
de gener a desembre de 2013? Se solAlicita detall per mes.

Gener 127
Febrer 61
Març 91
Abril 123
Maig 85
Juny 56
Juliol 53
Agost 53
Setembre 62
Octubre 124
Novembre 77
Desembre 43

Palma, 30 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 9154/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS,
prestació residència 2012. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quants de PIAS s'han signat amb prestació de residència
de gener a desembre de 2012? Se solAlicita detall per mes.

Gener 42
Febrer 30
Març 69
Abril 70
Maig 94
Juny 71

Juliol 36
Agost 22
Setembre 29
Octubre 70
Novembre 37
Desembre 68

Palma, 30 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 9155/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS,
prestació centre de dia 2014. (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre).

Quants de PIAS s'han signat amb prestació de centre de dia
de gener a agost de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Gener 27
Febrer 29
Març 34
Abril 29
Maig 31
Juny 40
Juliol 40
Agost 27

Palma, 30 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 9156/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS,
prestació centre de dia 2012. (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre).

Quants de PIAS s'han signat amb prestació de centre de dia
de gener a desembre de 2012? Se solAlicita detall per mes.

Gener 19
Febrer 22
Març 26
Abril 32
Maig 36
Juny 38
Juliol 14
Agost 10
Setembre 15
Octubre 35
Novembre 27
Desembre 16

Palma, 30 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 9157/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS,
prestació centre de dia 2013. (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre).

Quants de PIAS s'han signat amb prestació de centre de dia
de gener a desembre de 2013? Se solAlicita detall per mes.

Gener 32
Febrer 29
Març 30
Abril 24
Maig 43
Juny 24
Juliol 30
Agost 27
Setembre 29
Octubre 46
Novembre 26
Desembre 22

Palma, 30 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 9159/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS,
prestació ajuda a domicili 2012. (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre).

Quants de PIAS s'han signat amb prestació de residència
de gener a desembre de 2012? Se solAlicita detall per mes.

A l'any 2012 aquesta prestació no estava disponible.

Palma, 30 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 9161/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIAS,
prestació promoció d'autonomia 2013. (BOPIB núm. 169, de
17 d'octubre).

Quants de PIAS s'han signat amb prestació per promoció
d'autonomia durant l'any 2013? Se solAlicita detall per mes.

L'any 2013 aquesta prestació no estava disponible.

Palma, 30 d'octubre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 9165/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a trasllat del
CSIC. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Té la voluntat la Conselleria de Salut de traslladar el
laboratori del CSIC? Si la contestació és afirmativa. A on?
Quan es realitzarà el trasllat? Amb quin pressupost es
realitzarà un trasllat tan delicat? Què es farà amb les
instalAlacions i locals que es deixin?

La Conselleria de Salut no té cap laboratori del CSIC a les
seves instalAlacions. El que té, en virtut del conveni signat
(2006) són dos grups d'investigació amb doble vinculació.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 9186/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol
d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(I). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quan es va començar a elaborar el protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola a les Illes
Balears?

El protocol d'actuació s'elabora i actualitza mitjançant
reunions de la Ponència d'Alertes del Ministeri de Sanitat. El
Servei d'Epidemiologia no registra la data en què s'inicien les
reunions ni per a l'elaboració inicial ni per a les diferents
actualitzacions que se'n deriven, però sí ha participat en totes les
reunions a les quals ha estat convocat. 

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 9187/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol
d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(II). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quan es va donar instruccions per començar a elaborar el
protocol d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de
l'ebola a les Illes Balears?

L'elaboració del protocol d'actuació forma part dels
procediments rutinaris de feina sense que s'intervengui
mitjançant instrucció específica. 

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

A la Pregunta RGE núm. 9188/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol
d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(III). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Qui va participar en l'elaboració del protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola a les Illes
Balears. Relació de persones, formació i nivell de
responsabilitat?

L'elaboració del protocol d'actuació es realitza mitjançant
reunions de la Ponència Nacional d'Alertes. En aquestes
reunions hi participa habitualment el Cap de Servei
d'Epidemiologia, amb formació bàsica (Llicenciat en Medicina
i Cirurgia; Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública;
Diplomat en Sanitat; "Master on enviromental Health Care") i
amb responsabilitat en l'esmentada prefectura. 

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BA)

A les Preguntes RGE núm. 9189/14 i 9190/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
protocol d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (IV i V). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

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

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 9191/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol
d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(VI). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Com i quin dia es va distribuir el protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola de la
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca?

Des del servei d'Epidemiologia s'han distribuït successives
adaptacions del protocol d'actuació els dies 8 d'abril, 11 d'agost,
18 d'agost, 26 d'agost, 2 de setembre, 19 de setembre i 13
d'octubre.  La difusió es realitza per correu electrònic massiu
bàsicament dirigit a diferents destinataris de la xarxa sanitària
pública i privada i en el qual s'especifiquen els documents
actualitzats a la pàgina web www.epidemiologia.caib.es. 

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 9194/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol
d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(IX). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quants d'equipaments de protecció individual en relació a
la malaltia pel virus de l'ebola que han estat distribuïts a cada
hospital del Servei de Salut i distribució per serveis, a dia 8
d'octubre de 2014?

HSLL: 350
HMAN: 275
ASEF: 275
ASME: 250
HINC: 150
HUSE (061): 500
TOTAL: 1.800

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BD)

A les Preguntes RGE núm. 9195/14 a 9198/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
Protocol d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (X a XIII). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quan es va iniciar l'elaboració del protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola de la
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca?

L'elaboració del protocol d'actuació es va iniciar amb data
18 d'agost de 2014.

Quan va finalitzar l'elaboració del protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola de la
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca?

L'elaboració del protocol va finalitzar amb data 29 d'agost
de 2014 amb una última modificació en data 22 d'octubre de
2014.

Qui va participar en l'elaboració del protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola de la
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca? Relació de
persones, formació i nivell de responsabilitat.

En l'elaboració hi varen participar:
- Dr. Miguel Ángel Vicente Hernández: metge de Família,
Medicina Tropical per l'Hospital Clínic de Barcelona.
- Dr. Javier Arranz Izquierdo, metge de Família. Màster en
Medicina Tropical.
- Dra. Carmen Santos de Unamuno, metge de Família.
- Dr. Joan Llobera Cànaves, tècnic de salut en Gabinet Tècnic
GAP Mallorca.
- Dra. Magdalena Esteva Cantó, tècnic de salut en Gabinet
Tècnic GAP Mallorca.
- Sra. Mª José Vico Molina, directora d'infermeria GAP
Mallorca.
- Dra. M. Lluïsa Planas Sánchez, subdirectora mèdic GAP
Mallorca.
- Sr. Amador Ruiz Torrejón, director mèdic GAP Mallorca.

Com i quin dia es va distribuir el protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola de la
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca?
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La distribució es va fer via intranet d'Atenció Primària amb
informació relativa a través de correu electrònic el dia 29
d'agost de 2014.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 9199/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol
d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(14). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quants d'equipaments de protecció individual en relació a
la malaltia pel virus de l'ebola han estat distribuïts a cada
centre de salut del Servei de Salut, a dia 8 d'octubre de 2014?
Relació d'equipaments per centre.

Informació a 20 d'octubre.

Sector Ponent Kit
CS Arquitecte Bennàssar 1
CS Andratx 1
UB Port Andratx 1
UB S'Arracó 1
CS Camp Redó 1
UB Establiments 1
UB Son Sardina 1
CS Casa del mar 1
UB El Terreno 1
Amb. El Carmen 1
CS Escorxador 4*
SUAP Escorxador *
CS Esporles 3
UB Valldemossa 0
UB Banyalbufar 0
UB Estellencs 0
CS Pere Garau 1
CS Sant Agustí 1
UB Génova 1
CS Santa Catalina 1
CS Santa Ponça 1
UB Galatzó 1
UB Calvià 1
UB El Toro 1
UB Paguera 1
CS Son Cladera 1
UB S'Indioteria 1
CS Son Pisà 4
CS Son Rutlan 1
CS Son Serra 1
UB Puigpunyent 1
UB Galilea 0
CS Valldargent 1
CS Palmanova 1
UB Bendinat 1
UB Son Ferrer 1

Sector Migjorn kit
CS Coll d'En Rebassa 1
UB El Molinar 1
CS Binissalem 1
UB Alaró 1

UN Biniali 1
UB Consell 1
UB Sencelles 1
CS Escola Graduada 3*
CS Llucmajor 1
UB Algaida 0
CS Martí Serra 1
UB Pla de Na Tesa 1
UB Sa Cabaneta-Portol 0
CS Platja de Palma 2
UB Arenal 1
UB Can Pastilla 1
UB Es PilAlarí 0
CS Rafal Nou 1
CS Santa Maria 1*
UB Bunyola 1
UB Santa Eugènia 1
UB Palmanyola 1
CS Sóller+U. Bàsiques No
CS Son Ferriol 1
UB Sant Jordi 1
CS Trencadors 1
UB Badia Gran 1
CS Emili Darder 1
CS Son Gotleu 1
  
Sector Llevant kit
CS Artà+U Bàsica 2
CS Campos 2
UB Sa Ràpita 1
UB Ses Salines 1
UB Colònia de Sant Jordi 1
CS Capdepera 1
UB Cala Rajada 1
CS Manacor+ U. Bàsica 2
CS Santanyí 1
UB Cala d'Or 2
UB Alqueria Blanca 1
UB Calonge-Cala Llombards 0
CS Son Servera 1
UB Cala Millor 1
UB Sa Coma 1
UB Sant Llorenç 1
UB Son Carrió 1
CS Felanitx 1
UB S'Horta 1
UB Portocolom 1
UB Cas Concos 1
CS Portocristo 1
UB S'Illot 1
UB Cales de Mallorca 1
CS Vilafranca 1
UB Ariany 1
UB Sant Joan 1
UB Montuïri 1
UB Petra 1
UB Porreres 1

Sector Tramuntana kit
CS Alcúdia 0
UB Port d'Alcúdia 0
CS Inca 0
UB Lloseta 0
UB Mancor de la Vall 0
UN Selva 0
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UB Biniamar 0
UB Caimari 0
UB Son Amonda 0
CS Pollença 0
UB Port de Pollença 0
CS Sa Pobla 0
CS Sineu+U. Básica 0
CS Muro 0
UB Santa Margalida 0
UB Can Picafort 0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BF)

A les Preguntes RGE núm. 9202/14 i 9204/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
protocol d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (17 i 19). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Com i quin dia es va distribuir el protocol d'actuació
enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola al 061?

El protocol es va distribuir dia 7 d'agost de 2014. Des
d'aquesta data, successivament, s'han anat distribuint les
actualitzacions que s'han considerat adients, trobant-nos, a dia
d'avui, amb la sisena versió del protocol inicial.

El mateix dia es va distribuir, igualment, el protocol de
maneig del pacient EVE, elaborat pel propi servei del 061.

Tota aquesta informació va ser distribuïda mitjançant:
- Correu corporatiu personal de tots els treballadors de caire
assistencial del servei 061.
- Correu electrònic als responsables de les empreses de transport
sanitari terrestre i aeri que tenen adjudicat el servei perquè, al
mateix temps, poguessin procedir a la seva difusió.

Quantes sessions formatives en relació a la malaltia pel
virus de l'ebola s'han realitzat als dispositius assistencials del
061 des de dia 1 d'agost a 8 d'octubre de 2014, especificant
dispositiu assistencial, nombre de sessions, dia, si estava
dirigida a personal sanitari o no sanitari, nombre de persones
assistents i temps de duració.

Dia 28.08.2014
Taller/Sessió: Sessió trasllat pacient malalt per virus ebola
Lloc: Aula 061 (Videoconferència Mallorca, Menorca, Eivissa)
Assistents: 10 due, 15 metges, 2 metges reg. 28 tes.
Hores: 2

Dia 02.09.2014
Taller/Sessió: Sessió trasllat malalts per virus ebola
Lloc: Aula 061
Assistents: 1 metge, 1 due, 1 metges reg. 5 tes.
Hores: 2

Dia 25.09.2014
Taller/Sessió: Sessió ccum: trasllat pacient malalt per virus
ebola
Lloc: CCUM
Assistents: 5 metges reg.
Hores: 3

Dia 30.09.2014
Taller/Sessió: Sessió 061 ús EPI
Lloc: Aula 061 (Videoconferència Mallorca, Eivissa)
Assistents: 6 due, 6 metges, 11 tes.
Hores: 2

Dia 09.10.2014
Taller/Sessió: Sessió 061 ús EPI
Lloc:  Can Misses
Assistents: 6 metges, 6 due, 18 tes.
Hores: 3

Dia 15.10.2014
Taller/Sessió: Sessió 061 ús EPI
Lloc: Aula 061
Assistents: 28 metges, 28 due, 11 metges reg. 33 tes.
Hores: 5

Dia 20.10.2014
Taller/Sessió: Sessió 061 ús EPI
Lloc: Can Misses (Videoconferència amb Formentera)
Assistents: 11 due, 11 metges, 33 tes.
Hores: 4

Actualment s'estan realitzant tallers de colAlocació i retirada
d'EPI

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BG)

A les Preguntes RGE núm. 9203/14 i 9205/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
protocol d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de
l'ebola (18 i 20). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quants d'equipaments de protecció individual en relació a
la malaltia pel virus de l'ebola han estat distribuïts al 061, a
dia 8 d'octubre de 2014? Relació d'equipaments per dispositiu
assistencial.

La distribució dels EPI ha estat:
- Tres equipaments en cadascuna de les unitats medicalitzades
del Servei d'Urgències fent un total de vint-i-set equipaments.
- Quatre equipaments per a l'ambulància específica EVE.
- Quatre en el vehicle de recolzament per al trasllat del pacient
EVE.
- Inicialment, i com a fet puntual que a l'actualitat ho no es
dóna, proporcionaren a les empreses de transport un nombre
limitat d'equips per esmenar les seves carències fins la seva
pròpia adquisició.

Cadascun dels equips consta de.
- Escafandre, caputxa, ulleres de protecció, mascareta FFP2,
guants (dobles), visera, davantal impermeable, calces (dobles).

Quantes sessions formatives per aprenentatge i simulació
amb equipament de protecció individual en relació a la
malaltia pel virus de l'ebola s'han realitzat als dispositius
assistencials del 061 des de dia 1 d'agost a 8 d'octubre de
2014, especificant dispositiu assistencial, nombre de sessions,
dia, si estava dirigida a personal sanitari o no sanitari, nombre
de persones assistents i temps de duració.
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Dia 15.09.2014
Taller: Taller equip de protecció enfront malalts per virus ebola
Lloc: HUSE
Assistents: 2 tes.
Hores: 2

Dia 17.09.2014
Taller: Taller equip de protecció enfront malalts per virus ebola
Lloc: HUSE
Assistents: 1 due, 1 metge.
Hores: 2 cadascun

Dia 19.09.2014
Taller: Taller equip de protecció enfront malalts per virus ebola
Lloc: HUSE
Assistents: 3 due, 3 metge.
Hores: 2 cadascun

Dia 01.10.2014
Taller: Taller equip de protecció enfront malalts per virus ebola
Lloc: HUSE
Assistents: 1 metge.
Hores: 2

Dia 03.10.2014
Taller: Taller equip de protecció enfront malalts per virus ebola
Lloc: HUSE
Assistents: 1 due
Hores: 2

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 9206/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol
d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(21). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

S'han realitzat reunions des de la Conselleria de Salut amb
clíniques i dispositius assistencials de caràcter privat o aliens
al Servei de Salut? Relació de reunions amb qui i quan.

S'han realitzat reunions amb clíniques privades, el dia 13
d'octubre, amb la Direcció General d'Emergències, el dia 16
d'octubre i amb les gerències dels hospitals públics.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 9207/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol
d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(22). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

S'han realitzat reunions des de la Conselleria de Salut amb
clíniques i dispositius assistencials de caràcter privat o aliens
al Servei de Salut? Relació de reunions amb qui i quan.

Aquesta pregunta es troba contestada en la resposta a la
pregunta PREE RGE 9206/14.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 9208/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a protocol
d'actuació enfront a casos de la malaltia pel virus de l'ebola
(23). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

S'han realitzat reunions des de la Conselleria de Salut amb
sectors econòmics, institucionals i d'altres que no siguin
sanitaris? Relació de reunions amb qui i quan.

El Servei d'Epidemiologia de la Conselleria de Salut s'ha
reunit amb tècnics de la Direcció d'Emergències, el dia 16
d'octubre.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BK)

A les Preguntes RGE núm. 9223/14 i 9224/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
treball a temps parcial (II i III). (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre).

Quina és la incidència de l'ocupació a temps parcial per
sexe al 2011, 2012 i 2013 a les illes? Quina ha estat l'evolució
de la taxa d'ocupació a temps complert i a temps parcial als
anys 2011, 2012 i 2013 a les illes?

Aquestes dades són públiques i a l'abast de tots els ciutadans
i es poden consultar a l'apartat de l'Enquesta de població activa
de la pàgina web de l'INE (www.ine.es).

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 9261/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treball fix
discontinu (II). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre).

Quina ha estat l'evolució de la taxa d'ocupació de fix
discontinu als anys 2011, 2012 i 2013 a les illes?

No existeix el càlcul d'una taxa d'ocupació fixa discontínua
o des del Govern no es té constància.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 9696/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) el 2013.
(BOPIB núm. 170,  de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) l'any
2013?

Balears Innovació Telemàtica, SA es va extingir a data 18
de desembre de 2012.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 9715/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Institut d'Estadística de les II.BB. (IBESTAT) el
2013. (BOPIB núm. 170,  de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Institut d'Estadística de les II.BB. (IBESTAT) l'any
2013?

L'Institut  d'Estadística de les II.BB. no va solAlicitar cap
autorització per a contractació de personal l'any 2013.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 9717/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Institut d'Innovació Empresarial de les II.BB. el
2013. (BOPIB núm. 170,  de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Institut d'Innovació Empresarial de les II.BB. l'any
2013?

L'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears va
solAlicitar autorització per a poder contractar el director gerent
(alta direcció).

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 9723/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a ParcBit Desenvolupament, SA el 2013. (BOPIB
núm. 170,  de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat ParcBit Desenvolupament, SA l'any 2013?

ParcBit Desenvolupament, SA es va extingir a data 18 de
desembre de 2012.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 9739/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) el 2013.
(BOPIB núm. 170,  de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) l'any
2013?

Balears Innovació Telemàtica, SA va solAlicitar una única
autorització per a la contractació del personal de renda àgil
campanya 2011.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 9754/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a IBISEC el 2012. (BOPIB núm. 170,  de 24 d'octubre
de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demana IBISEC l'any 2012?

Cap.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 9758/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Institut d'Estadística de les II.BB. (IBESTAT) el
2012. (BOPIB núm. 170,  de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Institut d'Estadística de les II.BB (IBESTAT) l'any
2012?

L'Institut d'Estadística de les II.BB. no va solAlicitar cap
autorització per a contractació de personal l'any 2012.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 9760/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Institut d'Innovació Empresarial de les II.BB. el
2012. (BOPIB núm. 170,  de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Institut d'Innovació Empresarial de les II.BB l'any
2012?

L'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, l'any
2012 va solAlicitar autorització per a poder contractar el director
gerent (alta direcció).

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 9766/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a ParcBit Desenvolupament, SA el 2012. (BOPIB
núm. 170,  de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat ParcBit Desenvolupament, SA l'any 2012?

ParcBit Desenvolupament, SA no va solAlicitar cap
autorització per a contractació de personal l'any 2012.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 9782/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) el 2014.
(BOPIB núm. 170,  de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) l'any
2014?

Balears Innovació Telemàtica, SA es va extingir a data 18
de desembre de 2012.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 9797/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a IBISEC el 2014. (BOPIB núm. 170,  de 24 d'octubre
de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demana IBISEC l'any 2014?

Cap.

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

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 9801/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Institut d'Estadística de les II.BB. (IBESTAT) el
2014. (BOPIB núm. 170,  de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Institut d'Estadística de les II.BB (IBESTAT) l'any
2014?

L'Institut d'Estadística de les II.BB. no va solAlicitar cap
autorització per a contractació de personal l'any 2014.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 9803/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Institut d'Innovació Empresarial de les II.BB. el
2014. (BOPIB núm. 170,  de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Institut d'Innovació Empresarial de les II.BB l'any
2014?

L'Institut  d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, l'any
2014 no ha solAlicitat cap autorització per a poder contractar
personal.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.



BOPIB núm. 179 - 19 de desembre de 2014 11671

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 9809/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a ParcBit Desenvolupament, SA el 2014. (BOPIB
núm. 170,  de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat ParcBit Desenvolupament, SA l'any 2014?

ParcBit Desenvolupament, SA es va extingir a data 18 de
desembre de 2012.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 9862/14, presentada per l'Hble.
Sr. David Abril i Hervàs, relativa a aportació econòmica de la
CAIB a la Fundació Impulsa Balears. (BOPIB núm. 170,  de 24
d'octubre de 2014).

Quina és l'aportació econòmica de la CAIB a la Fundació
Impulsa Balears recentment presentada?

La informació solAlicitada es troba inclosa dins la
documentació jurídica justificativa de Fundació Impulsa Balears
remesa en resposta a la vostra solAlicitud de documentació RGE
núm. 9864/14.

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

Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 9884/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Fundació
Impulsa Balears (2). (BOPIB núm. 170,  de 24 d'octubre de
2014).

Quina aportació econòmica fa el Govern de les Illes
Balears a la Fundació Impulsa Balears?

La informació solAlicitada es troba inclosa dins la
documentació jurídica justificativa de Fundació Impulsa Balears
remesa en resposta a la vostra solAlicitud de documentació RGE
núm. 9890/14.

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

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 9885/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Fundació
Impulsa Balears (3). (BOPIB núm. 170,  de 24 d'octubre de
2014).

Relació de les persones i entitats que formen part del
Patronat i òrgans directius de la Fundació Impulsa Balears i
la seva aportació econòmica?

La informació solAlicitada es troba inclosa dins la
documentació jurídica justificativa de Fundació Impulsa Balears
remesa en resposta a la vostra solAlicitud de documentació RGE
núm. 9890/14.

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

Ordre de Publicació
CE)

A les Preguntes RGE núm. 9973/14 a 9976/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
ATE contractats al curs 2012-2013 (I a IV). (BOPIB núm. 170,
de 24 d'octubre de 2014).

Quin és el nombre d'ATE contractats i hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Mallorca el curs 2012-2013?

El curs 2012-13 hi havia un total de 164 ATE contractats,
dels quals 65 tenien un contracte de 7 h, 32 de 6 h i 67 de 5 h.

Quin és el nombre d'ATE contractats i hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Menorca el curs 2012-2013?

El curs 2012-2013 hi havia un total de 19 ATE contractats,
dels quals 10 tenien contracte de 7 h, 1 de 6 h i 8  de 5 h.

Quin és el nombre d'ATE contractats i hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa d'Eivissa el curs 2012-2013?

El curs 2012-13 hi havia un total de 43 ATE contractats,
dels quals 21 tenien un contracte de 7 h, 6 de 6 h i 17 de 5 h.

Quin és el nombre d'ATE contractats i hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Formentera el curs 2012-2013?

El curs 2012-2013 hi havia un total de 2 ATE contractats,
dels quals 1 tenia un contracte de 7 h, i 1 de 5 h.

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

Ordre de Publicació
CF)

A les Preguntes RGE núm. 9977/14 a 9980/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
ATE contractats al curs 2013-2014 (I a IV). (BOPIB núm. 170,
de 24 d'octubre de 2014).

Quin és el nombre d'ATE contractats i hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Mallorca el curs 2013-2014?

El curs 2013-14 hi havia un total de 180 ATE contractats,
dels quals 75 tenien un contracte de 7,30 h, 27 de 6,26 h i 78 de
5,22 h.

Quin és el nombre d'ATE contractats i hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Menorca el curs 2013-2014?
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El curs 2013-2014 hi havia un total de 24 ATE contractats,
dels quals 15 tenien contracte de 7,30 h, 2 de 6,26 h i 7  de 5,22
h.

Quin és el nombre d'ATE contractats i hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa d'Eivissa el curs 2013-2014?

El curs 2013-14 hi havia un total de 49 ATE contractats,
dels quals 29 tenien un contracte de 7,30 h, 3 de 6,26 h i 17 de
5,22 h.

Quin és el nombre d'ATE contractats i hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Formentera el curs 2013-2014?

El curs 2012-2013 hi havia un total de 2 ATE contractats,
dels quals 1 tenia un contracte de 7,3 h, i 1 de 6,26 h.

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

Ordre de Publicació
CG)

A les Preguntes RGE núm. 9981/14 a 9984/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
ATE contractats al curs 2014-2015 (I a IV). (BOPIB núm. 170,
de 24 d'octubre de 2014).

Quin és el nombre d'ATE contractats i hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Mallorca el curs 2014-2015?

El curs 2014-15 hi havia un total de 188 ATE contractats,
dels quals 75 tenien un contracte de 7,3 h, 27 de 6,26 h i 86 de
5,22 h.

Quin és el nombre d'ATE contractats i hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Menorca el curs 2014-2015?

El curs 2014-2015 hi havia un total de 24 ATE contractats,
dels quals 15 tenien contracte de 7,3 h, 2 de 6,26 h i 7  de 5,22
h.

Quin és el nombre d'ATE contractats i hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa d'Eivissa el curs 2014-2015?

El curs 2014-15 hi havia un total de 49 ATE contractats,
dels quals 29 tenien un contracte de 7,3 h, 2 de 6,26 h i 18 de
5,22 h.

Quin és el nombre d'ATE contractats i hores contractades
a cadascun d'ells a l'illa de Formentera el curs 2014-2015?

El curs 2014-2015 hi havia un total de 2 ATE contractats,
dels quals 1 tenia un contracte de 7,3 h, i 1 de 6,26 h.

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

Ordre de Publicació
CH)

A les Preguntes RGE núm. 9985/14 i 9986/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
dones menors de 18 anys que han prescindit d'informar als
seus representants legals (I i II). (BOPIB núm. 170,  de 24
d'octubre de 2014).

Quin és el nombre de dones menors de 18 anys a les Illes
Balears que durant l'any 2013 han prescindit d'informar als
seus representants legals fent ús de l'excepcionalitat recollida
en l'article 13, punt 4rt de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de
març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l'embaràs, desglossada pels anys de la dona?
Quin és el nombre de dones menors de 18 anys a les Illes
Balears que de l'1 de gener a 21 d'octubre de 2014, han
prescindit d'informar als seus representants legals fent ús de
l'excepcionalitat recollida en l'article 13, punt 4rt de la Llei
Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva
i de la interrupció voluntària de l'embaràs, desglossada pels
anys de la dona?

Aquesta qüestió no figura a les dades estadístiques que es
recullen respecte de les interrupcions voluntàries de l'embaràs.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 10056/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estudis de
facturació d'oficines de farmàcia (I). (BOPIB núm. 172, de 31
d'octubre de 2014).

Quines oficines de farmàcia de les Illes Balears han tingut
una facturació inferior a 200.000i al Servei de Salut durant
l'any 2013?

 Durant l'any 2013, els establiments d'oficina de farmàcia que
han tingut una facturació (PVP) inferior a 200.000i al Servei
de Salut són:

PM4, PM11, PM17, PM32, PM40, PM46, PM67, PM73, PM77,
PM84, PM85, PM88, PM92, PM150, PM159, PM202, PM210,
PM231, PM234, PM236, PM240, PM257, PM258, PM261,
PM265, PM272, PM283, PM284, PM285, PM286, PM292,
PM297, PM303, PM305, PM311, PM319, PM320, PM329,
PM337, PM343, PM348, PM349, PM350, PM353, PM355,
PM361, PM364, PM368, PM369, PM370, PM373, PM378,
PM379, PM380, PM381, PM382, PM389, PM394, PM395,
PM396, PM397, PM399, PM406, PM407, PM410, PM411,
PM413, PM420, PM421, PM422, PM423, PM425, PM427,
PM433, PM434, PM436, PM441, PM442, PM443, PM446,
PM448, PM456, PM460, PM461, PM463, PM466, PM467,
PM474, PM476, PM477, PM479, PM481, PM484, PM485,
PM486, PM487.

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

A la Pregunta RGE núm. 10057/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estudis de
facturació d'oficines de farmàcia (II).  (BOPIB núm. 172, de 31
d'octubre de 2014).

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears han tingut
una facturació inferior a 200.000i al Servei de Salut durant
l'any 2013?

 Durant l'any 2013, els establiments d'oficina de farmàcia que
han tingut una facturació (PVP) inferior a 200.000i al Servei
de Salut són 97.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 10058/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estudis de
facturació d'oficines de farmàcia (III).  (BOPIB núm. 172, de
31 d'octubre de 2014).

Quines quantitats i a quines farmàcies de les Illes Balears
ha donat una ajuda econòmica la Conselleria de Salut per una
facturació inferior a 200.000i al Servei de Salut durant l'any
2013?

 En primer lloc s'ha de dir que aquesta Conselleria no dóna
ajudes econòmiques a les oficicines de farmàcia per a una
facturació inferior a 200.000i al Servei de Salut.

Pot ser vostè intenti fer referència al Reial Decret 823/2008,
de 16 de maig, que estableix els marges, deduccions i
descomptes corresponents a la distribució i dispensació de
medicaments d'ús humà. A l'apartat 8è de l'article 2 de
l'esmentat Reial Decret, s'estableixen els requisits que han de
complir les oficines de farmàcia per esdevenir creditors de
l'aplicació d'un índex corrector dels marges, corresponents a les
receptes o ordres de dispensació de medicaments d'ús humà
fabricats industrialment i dispensats amb càrrec a fons públics.
D'entre aquests requisits, s'estableix que les vendes anuals totals
de l'oficina de farmàcia, on els termes de preu de venda al
públic incrementat amb l'impost sobre el valor afegit, no superin
els 200.000i  en l'exercici econòmic corresponent a l'any
natural anterior.

De l'aplicació de l'escala prevista a la ja esmentada norma,
al 2013 aquests varen ser els resultats:

Codi Establiment import
1 PM303 4.919,44   
2 PM329 3.672,75   
3 PM350 3.204,32   
4 PM369 9.082,40   
5 PM378 9.673,19   
6 PM389 7.182,10   
7 PM411 9.764,37   
8 PM420 9.754,56   
9 PM423 6.805,19   
10 PM427 3.666,87   
11 PM436 8.324,69   
12 PM448 8.492,47   

13 PM467 9.974,95   
14 PM472     41,21   
15 PM476 7.304,06   
16 PM477 5.628,33   
17 PM479 2.364,65   
18 PM481    181,83   
19 PM482        0,00   
20 PM483        0,00   
21 PM484 3.314,68   
22 PM485 2.133,37   
TOTAL           115.486,43

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 1005914, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estudis de
facturació d'oficines de farmàcia (IV).  (BOPIB núm. 172, de
31 d'octubre de 2014).

Quines quantitats i a quines farmàcies de les Illes Balears
ha donat una ajuda econòmica la Conselleria de Salut per una
facturació inferior a 200.000i al Servei de Salut durant l'any
2014?

 A data d'avui, s'han dictat resolucions de pagament de
l'import corresponent a l'aplicació de l'índex corrector des de dia
1 de genera dia 30 de juny de 2014 i, per tant, resta per
reconèixer el període comprès entre dia 1 de juliol i dia 31 de
desembre de 2014, que es troben en tramitació.

Codi Establiment import
1 PM004 1.870,49   
2 PM303 2.637,85   
3 PM368 4.981,43   
4 PM369 4.999,98   
5 PM378 4.782,28   
6 PM389 3.592,52   
7 PM395 4.672,12   
8 PM411 4.977,06   
9 PM420 4.967,92   
10 PM423 3.744,34   
11 PM427 2.242,91   
12 PM436 4.551,92   
13 PM442 4.884,33   
14 PM448 4.440,06   
15 PM467 4.999,98   
16 PM329 1.749,14   
TOTAL             64.094,33

Nota: El fet que en 2013 hi hagués més oficines de farmàcia
susceptibles d'aplicació de l'índex corrector es deu a què es
tractava de farmàcies de nova obertura, que no varen completar
la totalitat de l'any i que, per tant, en funció de la seva escassa
facturació, complien els requisits establerts.

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

A la Pregunta RGE núm. 10155/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estudis de grau
de medicina. (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

Ha signat la Conselleria de Salut o el Servei de Salut de les
Illes Balears un concert o conveni amb la Universitat Europea
de Mallorca en relació amb els estudis de grau de medicina?

No.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CN)

A les Preguntes RGE núm. 10200/14 a 10203/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a IVE a hospitals públics, IVE químiques a hospitals
públics, IVE quirúrgiques a hospitals públics i IVE a l'Hospital
Verge de la Salut. (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de
2014).

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

Total IVE hospitals públics de dia 1/10/2014-31/10/2014
químiq.          quirúrg.    totals

H. Son Espases 5 0 5
H. Verge de la Salut 31 0 31
H. Son Llàtzer 30 0 30
Hospitals Manacor 13 0 13
Hospital Comarcal Inca 14 0 14
H. G. Mateu Orfila 13 3 17
Hospital Can Misses 20 0 20
Hospital Formentera 3 0 3
Total Hospitals Illes 130 3 133

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 10204/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòleg o
ginecòloga a l'Hospital Verge de la Salut. (BOPIB núm. 173,
de 7 de novembre de 2014).

Hi ha hagut ginecòleg o ginecòloga per realitzat
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut, el mes d'octubre de 2014?

Sí.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CP)

A les Preguntes RGE núm. 10205/14 a 10209/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a IVE a les clíniques privades autoritzades (I a V)
(BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

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

A data d'avui (12/11/2014) no es disposa de les dades
completes corresponents al mes d'octubre.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossat per clínica privada, el mes d'octubre de
2014? Quina quantitat econòmica ha estat abonada per
l'Ibsalut per les interrupcions voluntàries de l'embaràs que
s'han realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossat per clínica privada, el mes d'octubre de
2014?

Centre IVE               Import
Aurora Clínic 1 340
Centro Médico Aragón 2 680
E.M.E.C.E 7               2.440
Total 10               3.500

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossat per
clínica privada, el mes d'octubre de 2014? Quina quantitat
econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per les interrupcions
voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a les clíniques
privades autoritzades a la nostra comunitat autònoma i que
han estat facturades al Servei de Salut, desglossat per clínica
privada, el mes d'octubre de 2014?

Cap.

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

A les Preguntes RGE núm. 10210/14 i 10211/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic (I
i II). (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).

Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per
hospital, el mes d'octubre de 2014? Quants de ginecòlegs i
ginecòlogues hi ha a cada hospital públic de la nostra
comunitat autònoma, que s'han declarat objectors  per a la
realització d'interrupcions voluntàries de l'embaràs, desglossat
per hospital, el mes d'octubre de 2014?

Total ginecòlegs hospitals mes d'octubre de 2014
HUSE 33
HSLL 22
HCIN 13
HM 16
HCM 12
HGMO   9
FORM 2

Ginecòlegs objectors de consciència mes d'octubre de 2014
HUSE 30
HSLL 10
HCIN 6
HM 9
HCM 5
HGMO 3
FORM 0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CR)

A la Pregunta RGE núm. 10213/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nins i nines
acollits al PADI. (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de
2014).

Quants de nins i nines s'han acollit al PADI per any d'edat
el mes d'octubre de 2014?

El mes d'octubre de 2014 s'han acollit al PADI 2148 nins i
nines. Per any de naixement, queden distribuïts de la següent
manera:

1999: 81; 2000: 124; 2001: 165; 2002: 171; 2003: 199;
2004: 226; 2005: 235; 2006 242; 2007: 258; 2008: 447

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CS)

A la Pregunta RGE núm. 10345/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a reiteració
pregunta. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).

A la pregunta 4421/14 referida a si es va abonar alguna
compensació econòmica al Doctor Monllou per a la seva
intervenció d'osterocondritis realitzada a l'hospital d'Inca de
2014, la resposta contestació rebuda no respon a la pregunta
formulada donat al generalització d'aquella. Per tant es torna
solAlicitar la pregunta, es va abonar alguna compensació
econòmica al Doctor Monllou per a la seva intervenció
d'osterocondritis realitzada a l'hospital d'Inca a abril de 2014.
Si la resposta és positiva, quina quantia?

L'Hospital Comarcal d'Inca no ha abonat cap compensació
econòmica al Doctor Monllou per a la seva intervenció
d'osterocondritis realitzada a l'Hospital d'Inca l'abril de 2014.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 10346/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a metgessa
a l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de
2014).

En compareixença parlamentària el conseller de Salut va
informar que es va contractar una metgessa de família va ser
contractada des del 5 de juny fins el 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 pediatra feia la supervisió
de les seves actuacions?

La Dra. Claudia Expósito fou contractada del 5 de juny de
2013 fins el 31 d'agost de 2013 amb un Contracte de Guàrdies
Metge d'Urgències Hospitalàries. L'horari d'Atenció Continuada
(guàrdia) era el següent:

- Dies laborables: De 15:00 a 8:00h (17 hores).
- Caps de setmana/festius: 8:00 a 8:00h (24 hores).

La relació de guàrdies realitzades durant els mesos de juny,
juliol i agost de 2013 són les següents:

- Juny: 5, 8, 16, 22, 25 i 29.
- Juliol: 6, 13, 20, 23 i 27.
- Agost: 3, 7, 14, 17, 25 i 31.

Durant el període de juny a agost de 2013, els caps de Servei
de Pediatria de l'Hospital Comarcal d'Inca eren el Dr. José
Bibiloni Sancho i el Sr. José Utrera Caumel.

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

A les Preguntes RGE núm. 10358/14 a 10361/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a intervencions quirúrgiques realitzades amb el Da
Vinci (I a IV). (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).

Quantes intervencions quirúrgiques realitzades amb el Da
Vinci a l'Hospital Son Espases, desglossat per mes i
especialista, durant els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

HUSE 2011: 0

HUSE 2012: 
Gener: 0; Febrer CGD (2), CPE (1), GIN (1), URO (5)
Març CGD (3), CPE (1), GIN (3), URO (4); Abril URO (1);
Maig URO (4); Juny URO (3); Juliol, Agost i Setembre: 0
Octubre URO (2); Novembre URO (2); Desembre URO (1).

HUSE 2013: 0

HUSE 2014: 
Gener, febrer i març: 0; Abril URO (1); Maig URO (2); 
Juny URO (4); Juliol CPE (1), URO (1); Agost i Setembre: 0
Octubre CPE (1) URO (5).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CV)

A les Preguntes RGE núm. 10370/14 a 10373/14,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a atenció sanitària a tercers per assegurances
privades (I a IV). (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de
2014).

Quina és la facturació per l'atenció sanitària a tercers per
assegurances privades, durant els anys 2010, 2011, 2012 i
2013?

Exercici Facturació a tercers GC 01
2010 3.207.948,56
2011 3.656.890,04
2012 3.957.757,57
2013 4.903.993,05
Total general             15.726.589,22

GC 01 Asseguradores Privades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CX)

A les Preguntes RGE núm. 10374/14 a 10377/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a atenció sanitària a tercers per assegurances
privades cobrada (I a IV). (BOPIB núm. 174, de 14 de
novembre de 2014).

Quina quantitat de la facturació per l'atenció sanitària a
tercers per assegurances privades, durant els anys 2010, 2011,

2012 i 2013, ha cobrat la comunitat autònoma de les Illes
Balears?

Exercici Cobraments facturació a tercers GC
01

2010 3.142.463,74
2011 3.654.576,21
2012 3.542.573,79
2013 4.071.285,40
Total general             14.410.899,14

GC 01 Asseguradores Privades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CY)

A la Pregunta RGE núm. 10460/14 i 10479/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a interrupcions voluntàries de l'embaràs setembre-octubre
2014 clíniques autoritzades i interrupcions voluntàries de
l'embaràs setembre-octubre 2014 sanitat pública. (BOPIB
núm. 175, de 21 de novembre de 2014).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-ho durant el
mes de setembre i octubre de 2014 i que hagin de ser abonades
per l'Ibsalut? Se solAlicita detall per mes. Quantes
interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat a la
sanitat pública durant el mes de setembre i octubre de 2014?
Se solAlicita detall per mes.

IVE any 2014 setembre octubre
Centres pública Ibsalut 128 133
Centres privats (abonats
per Ibsalut) 19 10
Total 147 143

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CZ)

A la Pregunta RGE núm. 10461/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
mamografies setembre, octubre 2014. (BOPIB núm. 175, de 21
de novembre de 2014).

Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al Programa de Detecció precoç del càncer de mama s'han
realitzat els mesos de setembre i octubre de 2014? Se solAlicita
detall per mes.

El mes de setembre de 2014 s'han planificat 2.907 cites dins
el Programa de detecció precoç del càncer de mama i han
assistit 2.037 dones a fer-se la mamografia. El mes d'octubre de
2014 s'han planificat 3.080 cites dins el Programa de detecció
precoç del càncer de mama i han assistit 2.291 dones a fer-se la
mamografia.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les
Illes Balears (RGE núm. 10614/14). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de desembre de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
11732/14, del Grup Parlamentari MÉS, i, conformement amb
l'establert a l'article 98 del Reglament de la cambra,  acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
esmentat (publicat al BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de
2014), fins al proper dia 12 de gener de 2015.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Admissió a tràmit de les propostes del Pla de treball 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 marca, 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. 

La Mesa de la Comissió no permanent d'investigació
esmentada a l'enunciat del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 2 de desembre de 2014, admeté a tràmit els escrits
RGE núm. 11321/14 (complementat pel RGE núm. 11327/14),
11322/14 i 11323/14, dels Grup Parlamentari Socialista, Grup
Parlamentari MÉS i Grup Parlamentari Popular, respectivament;
i acordà d'incloure'ls a l'ordre del dia d'una propera sessió de la
comissió esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Admissió a tràmit de l'escrit  11555/14, complementari de

l'escrit RGE núm. 11322/14, relatiu a proposta del Pla de
treball 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 marca, 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. 

La Mesa de la Comissió no permanent d'investigació
esmentada a l'enunciat del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 5 de desembre de 2014, admeté a tràmit l'escrit
indicat, presentat pel Grup Parlamentari MÉS; i acordà
d'incloure'l a l'ordre del dia  d'una propera sessió de la comissió
esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 11633/14, de

modificació del Pla de treball 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 marca, 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. 

La Mesa de la Comissió no permanent d'investigació
esmentada a l'enunciat del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 11 de desembre de 2014, admeté a tràmit l'escrit
indicat, presentat pel Grup Parlamentari Socialista; i acordà
d'incloure'l a l'ordre del dia  d'una propera sessió de la comissió
esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

E)
Admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 11658/14, com a

pla de treball únic integrat 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 marca, 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. 

La Mesa de la Comissió no permanent d'investigació
esmentada a l'enunciat del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 11 de desembre de 2014, admeté a tràmit l'escrit
indicat, presentat pel Grup Parlamentari Popular i pel Grup
Parlamentari MÉS, com a pla de treball únic integrat en base a
les propostes aprovades per la CNP d'Investigació de Son
Espases; acordà entendre per aprovat l'esmentat pla i, en
conseqüència, procedir a l'adopció de les decisions necessàries
per al seu proveïment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
Tramesa a 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 marca, 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, de l'escrit 11658/14. 

La Mesa de la Comissió no permanent d'investigació
esmentada a l'enunciat del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 de desembre de 2014, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 11734/14, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, i acordà de trametre a la comissió esmentada l'escrit
RGE núm. 11658/14, presentat pel Grup Parlamentari Popular
i pel Grup Parlamentari MÉS, relatiu a pla de treball únic
integrat, per tal de procedir-ne al debat i la votació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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