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AB) A la InterpelAlació RGE núm. 7397/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a finançament de
l'Estat per a l'aplicació de la LOMQE a les Illes Balears.
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AC) A la Pregunta RGE núm. 7609/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a reforma electoral per triar
l'alcalde de la llista més votada.
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AD) A la Pregunta RGE núm. 7907/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a cessament del director de
l'Orquestra Simfònica (I).
11914
AE) A la Pregunta RGE núm. 7908/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a cessament del director de
l'Orquestra Simfònica (II).
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AF) A la Pregunta RGE núm. 7909/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a noves contractacions a
l'Orquestra Simfònica (I).
11914
AG) A la Pregunta RGE núm. 7910/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a noves contractacions a
l'Orquestra Simfònica (II).
11914
AH) A la Pregunta RGE núm. 7912/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a noves contractacions a
l'Orquestra Simfònica (IV).
11915
AI) A la Pregunta RGE núm. 7913/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a cessament del gerent del
consorci.
11915
AJ) A la Pregunta RGE núm. 7914/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a estabilitat de l'Orquestra
Simfònica.
11915
AK) A la Pregunta RGE núm. 8352/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a compliment acords Comissió
bilateral, reducció del dèficit de la CAIB.
11915
AL) A la Pregunta RGE núm. 8512/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a desaparició del Menorca
Bàsquet (I).
11915
AM) A la Pregunta RGE núm. 8513/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a desaparició del Menorca
Bàsquet (II).
11916
AN) A la Pregunta RGE núm. 8514/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a desaparició del Menorca
Bàsquet (III).
11916
AO) A la Pregunta RGE núm. 8607/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Hotel Delta.

11916

AP) A la Pregunta RGE núm. 8783/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a finançament dels consells
insulars 2014 (I).
11916
AQ) A la Pregunta RGE núm. 8784/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a finançament dels
consells insulars 2014 (II).
11917
AR) A la Pregunta RGE núm. 8818/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a pernoctacions agost 2014.
11917
AS) A la Pregunta RGE núm. 8973/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a ampliació del Port
de Palma presentat per Autoritat Portuària.
11917
AT) A les Preguntes RGE núm. 8974/14 a 8983/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a cànon
preestablert pagat per Son Dureta els anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014; i cànon preestablert pagat per Son Dureta els anys 2010, 2011,
2012, 2013 i 2014.
11917
AU) A la InterpelAlació RGE núm. 9080/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa política
general en matèria d'obres.
11917
AV) A la Pregunta RGE núm. 9124/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients als directors de
Maó.
11917
AX) A la Pregunta RGE núm. 9162/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIA, prestació
promoció d'autonomia 2014.
11917
AY) A la Pregunta RGE núm. 9217/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a efectes de les
normes sobre mobilitat.
11918
AZ) A la Pregunta RGE núm. 9218/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a compliment del
requeriment amb la inconstitucionalitat de la Llei de funció pública.
11918
BA) A la Pregunta RGE núm. 9219/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a diferència entre
el complement específic i el complement de destinació.
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BB) A la Pregunta RGE núm. 9605/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (1).
11919
BC) A la Pregunta RGE núm. 9606/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (2).
11919
BD) A la Pregunta RGE núm. 9607/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (3).
11919
BE) A la Pregunta RGE núm. 9608/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (4).
11920
BF) A la Pregunta RGE núm. 9609/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (5).
11920
BG) A la Pregunta RGE núm. 9610/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (6).
11921
BH) A la Pregunta RGE núm. 9611/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (7).
11921
BI) A la Pregunta RGE núm. 9612/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (8).
11922
BJ) A la Pregunta RGE núm. 9613/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (9).
11922
BK) A la Pregunta RGE núm. 9614/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a salut mental (10).
11922
BL) A la Pregunta RGE núm. 9615/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (11).
11922
BM) A la Pregunta RGE núm. 9616/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (12).
11922
BN) A la Pregunta RGE núm. 9617/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (13).
11923
BO) A la Pregunta RGE núm. 9618/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans , relativa a salut mental (14).
11923
BP) A la Pregunta RGE núm. 9619/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (15).
11923
BQ) A la Pregunta RGE núm. 9620/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (16).
11924
BR) A la Pregunta RGE núm. 9621/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (17).
11924
BS) A la Pregunta RGE núm. 9622/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (18).
11924
BT) A la Pregunta RGE núm. 9623/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (17).
11924
BU) A la Pregunta RGE núm. 9624/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (20).
11924
BV) A la Pregunta RGE núm. 9625/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut mental (21).
11924
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BX) A la Pregunta RGE núm. 9695/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Agència Tributària de les Illes Balears el 2013.
11925
BY) A la Pregunta RGE núm. 9697/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a CAIB Patrimoni, SA el 2013.
11925
BZ) A les Preguntes RGE núm. 9706/14, 9749/14 i 9792/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractació de personal a GESMA els anys 2012, 2013 i 2014.
11925
CA) A la Pregunta RGE núm. 9712/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Institut Balear de la Dona el 2013.
11925
CB) A les Preguntes RGE núm. 9720/14, 9725/14, 9740/14, 9761/14, 9763/14, 9768/14, 9783/14, 9738/14, 9806/14, 9811/14
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractació de personal a ISBA, a Promocions Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, a CAIB Patrimoni, SA.
11925
CC) A les Preguntes RGE núm. 9729, 9772/14 i 9815/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractació de personal al Servei de Salut del les Illes Balears els 2013, 2012 i 2014.
11926
CD) A la Pregunta RGE núm. 9738/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Agència Tributària de les Illes Balears el 2012.
11926
CE) A la Pregunta RGE núm. 9755/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Institut Balear de la Dona el 2012.
11926
CF) A la Pregunta RGE núm. 9781/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Agència Tributària de les Illes Balears el 2014.
11926
CG) A la Pregunta RGE núm. 9798/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de personal
a Institut Balear de la Dona.
11926
CH) A la Pregunta RGE núm. 9866/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Banca March i AENA.
11926
CI) A les Preguntes RGE núm. 9891/14 a 9893/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a persones
derivades a l'Hospital de la Creu Roja, a l'Hospital Sant Joan de Déu i a l'Hospital de la Policlínica Miramar.
11926
CJ) A la Pregunta RGE núm. 10069/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 24 d'octubre.
11927
CK) A la Pregunta RGE núm. 10101/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a cridades a l'112 per
fumigacions indiscriminades.
11927
CL) A la Pregunta RGE núm. 10212/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anticonceptius orals
prescrits per l'ib-salut.
11927
CM) A la Pregunta RGE núm. 10226/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 31 d'octubre.
11927
CN) A la Pregunta RGE núm. 10234/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a temporada turística i
contractació.
11928
CO) A la Pregunta RGE núm. 10235/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a incompliment compromís
conseller qualitat turística lligada a qualitat en l'ocupació.
11928
CP) A les Preguntes RGE núm. 10342/14 a 10344/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
enquesta de satisfacció serveis sanitaris (1 a 3).
11928
CQ) A les Preguntes RGE núm. 10362/14 a 10365/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a atenció
sanitària a turistes estrangers comunitaris (I a IV).
11929
CR) A les Preguntes RGE núm. 10366/14 a 10369/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a atenció
sanitària a turistes estrangers comunitaris cobrada (I a IV).
11929
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CS) A la Pregunta RGE núm. 10378/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 7 de novembre.
11929
CT) A la Pregunta RGE núm. 10409/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a fiances i reparació
mobiliari ports.
11929
CU) A la Pregunta RGE núm. 10412/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a promoció Tagomago a
la WTM.
11930
CV) A la Pregunta RGE núm. 10414/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a balanç World Travel
Market.
11930
CX) A la Pregunta RGE núm. 10425/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a obres de millora i
manteniment dels centres educatius (I).
11930
CY) A la Pregunta RGE núm. 10427/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a obres de millora i
manteniment dels centres educatius (III).
11930
CZ) A la Pregunta RGE núm. 10429/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a rehabilitació del
denominat Pati de Sa Lluna.
11930
DA) A la Pregunta RGE núm. 10431/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a relació d'alts càrrecs
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
11931
DB) A la Pregunta RGE núm. 10466/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques a hospitals privats setembre i octubre 2014.
11931
DC) A la Pregunta RGE núm. 10470/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a endarreriments nòmina
dependència setembre i octubre 2014.
11931
DD) A la Pregunta RGE núm. 10471/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a baixes dependència
setembre i octubre 2014.
11931
DE) A la Pregunta RGE núm. 10472/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors Es Fusteret
setembre i octubre 2014.
11931
DF) A la Pregunta RGE núm. 10473/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors ingressats
Es Mussol setembre i octubre 2014.
11931
DG) A la Pregunta RGE núm. 10474/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors ingressats
Es Pinaret setembre i octubre 2014.
11932
DH) A la Pregunta RGE núm. 10475/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada més alta
a Es Fusteret setembre i octubre de 2014.
11932
DI) A la Pregunta RGE núm. 10476/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada més alta
a Es Mussol setembre i octubre de 2014.
11932
DJ) A la Pregunta RGE núm. 10477/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada més alta
a Es Pinaret setembre i octubre de 2014.
11932
DK) A la Pregunta RGE núm. 10478/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors atesos
programa Medi Obert setembre i octubre de 2014.
11932
DL) A la Pregunta RGE núm. 10520/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 14 de novembre.
11933
DM) A les Preguntes RGE núm. 10585/14 a 10588/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a destí
del préstec BEI (I a IV).
11933
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DN) A les Preguntes RGE núm. 10605/14 a 10608/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a plaques
solars a l'Hospital Universitari de Son Espases, a instalAlació fotovoltaica de l'Hospital Universitari de Son Espases, a estalvi econòmic
produït per les plaques solars a l'Hospital de Son Espases i a estalvi econòmic produït per la instalAlació fotovoltaica a l'Hospital de Son
Espases.
11933
DO) A la Pregunta RGE núm. 10609/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 21 de novembre.
11934
DP) A la Pregunta RGE núm. 10616/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a cost programes IB3.
11934
DQ) A les Preguntes RGE núm. 11346/14 a 11349/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a contractes
11934
de seguretat d'edificis o instalAlacions del Govern (I a IV).
DR) A la Pregunta RGE núm. 11369/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 28 de novembre.
11935
DS) A la Pregunta RGE núm. 11437/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a control infraccions
urbanístiques a la Serra de Tramuntana (1).
11935
DT) A la Pregunta RGE núm. 11438/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a control infraccions
urbanístiques a la Serra de Tramuntana (2).
11935
DU) A la Pregunta RGE núm. 11439/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a companyia aèria pròpia.
11935
DV) A la Pregunta RGE núm. 11451/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a segregació alumnes
a Manacor.
11935
DX) A la Pregunta RGE núm. 11452/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despreniment sòtil
centre públic del Molinar.
11936
DY) A la Pregunta RGE núm. 11453/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a baixes laborals
al servei de salut 2014.
11936
DZ) A les Preguntes RGE núm. 11455/14 i 11456/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
hores pendents de recuperar treballadors Servei Salut 2013-2014 i hores recuperades treballadors Servei Salut 2013-2014.
11936
EA) A la Pregunta RGE núm. 11607/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a barreres
arquitectòniques.
11936
EB) A la Pregunta RGE núm. 11611/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a actuacions davant
el tancament de l'Editorial Moll.
11937
EC) A la Pregunta RGE núm. 11690/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a demandes xarxa EAPN-Illes
Balears.
11937
ED) A la Pregunta RGE núm. 11691/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a demandes xarxa EAPN-Illes
Balears (II).
11937
EE) A les Preguntes RGE núm. 11719/14, 11720/14 i 11721/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives
a expedients sancionadors en matèria de transport marítim i activitats aquàtiques i subaquàtiques
11937
EF) A la Pregunta RGE núm. 11724/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a declaració d'interès
11938
autonòmic del projecte Aparador Turístic IntelAligent (TIE).
EG) A les Preguntes RGE núm. 11726/14 a 11729/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relatives a temporada
turística a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera.
11938
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A INTERPELALACIONS
I PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

A la InterpelAlació RGE núm. 4334/13, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a política
general del Govern en matèria de joventut. (BOPIB núm. 97,
de 3 de maig de 2013).

InterpelAlació al Govern sobre la política general del
Govern de les Illes Balears en matèria de joventut.
Per al Govern de les Illes Balears, el de persones joves és un
colAlectiu important.
Ho demostra el fet que destinarà a Joventut el 2015, més
d'1,8 milions d'euros, gairebé un 4% més que el 2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
B)

A la InterpelAlació RGE núm. 2545/14, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Mas i Colom, relativa a
polítiques en matèria del lluita contra la corrupció. (BOPIB
núm. 142, de 21 de març de 2014).

InterpelAlació al Govern en matèria de les seves polítiques
de lluita contra la corrupció.
Com ja ha informat l'executiu en diverses ocasions -també
en seu parlamentària-, aquest Govern manté una postura ferma
respecte a la lluita contra la corrupció.
Abans d'entrar en el Govern, el Partit Popular, encapçalat
pel president José Ramón Bauzá, va elaborar un codi ètic amb
un objectiu molt clar, que era el de recuperar la confiança de la
societat en les institucions i en la política en general. Mitjançant
aquest document, adquiríem el compromís ferm amb els
ciutadans de les Balears de lluitar contra els casos de corrupció
que tant de mal han fet a aquesta comunitat.
Vàrem dir que no inclouríem imputats en les nostres llistes
i així ho vam fer. I, des que el president Bauzá es va
comprometre amb els ciutadans a aplicar el codi, aquest Govern
ha actuat amb total coherència i amb total transparència, sense
excepcions en cap cas. Estam complint amb allò que es va
prometre.
De fet, el Govern com no pot ser d'altra manera, està
personat i continuarà personat-se en tots els casos en què hi
pugui haver una presumpta malversació de fons públics.
A més, en tots aquests processos on el Govern s'ha personat,
a través de l'Advocacia de la comunitat autònoma, defensarà,
com ho ha fet sempre, els interessos generals de tots els
ciutadans de les Illes Balears. Allà on sigui i davant qui sigui.
Palma, 9 de gener de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

C)
A la Pregunta RGE núm. 2694/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a eliminació
de barreres arquitectòniques als centres docents (IV). (BOPIB
núm. 142, de 21 de març de 2014).
Quines obres d'eliminació de barreres arquitectòniques
s'han fet als centres docents de l'illa de Formentera des de
setembre de 2011 a març de 2014?
Segons el Decret 110/2010 de 15 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de
barreres arquitectòniques, només hi ha un centre a Formentera
que necessiti ser adequat, l'IES Marc Ferrer, on només és
necessari adaptar l'itinerari i el taulell i està previst fer-ho durant
el 2015.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 6648/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a autoregulació dels
party-boats. (BOPIB núm. 158, de 2 de juliol de 2014).
Creu el conseller de Turisme que l'autoregulació dels
anomenats party-boats és suficient com per evitar les
conseqüències negatives d'aquesta activitat?
No és cert que s'hagi deixat el tema dels party-boats a
l'autoregulació. S'ha adoptat un codi de bones pràctiques per
part del sector, s'ha acordat un protocol d'actuació per part de les
administracions, s'han duit a terme inspeccions per part de les
administracions amb competències i s'han regulat diferents
aspectes al Decret de Desenvolupament de la Llei de Turisme.
Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 6670/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a fons
d'accessibilitat estatal de ports. (BOPIB núm. 158, de 2 de
juliol de 2014).
Creu el conseller de Turisme que la creació dels Fons
d'accessibilitat estatal serà beneficiós per als ports de les Illes
Balears dependents de l'administració central?
L'Autoritat Portuària de Balears ha de ser exclosa de fer
aportacions als fons d'accessibilitat terrestre portuària, degut a
la condició insular de la nostra comunitat, tal com va instar el
Parlament Balear al Govern de l'Estat.
Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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F)

H)

A la Pregunta RGE núm. 6713/14, presentada per l'Hble.
Sr. Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb els centres
educatius concertats. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).

A la Pregunta RGE núm. 6715/14, presentada per l'Hble.
Sr. Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb els centres
educatius concertats (III). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).

Quin és el deute total i detallat per conceptes del Govern de
les Illes Balears amb els titulars dels centres educatius
concertats de les Illes Balears?

Quin és el pla i el calendari de pagaments del deute del
Govern de les Illes Balears amb els mestres i professors dels
centres educatius de les Illes Balears?

En relació a la informació solAlicitada, us comunic que a data
15 de gener de 2015 es troben abonades totes les despeses totes
les despeses de funcionament dels centres concertats, que no
han modificat unitats al mes de setembre, fins al mes d'octubre.
Des de la UGE s'han tramitat els expedients de modificació de
concerts derivats de l'inici del nou curs escolar 2014/2015.
Aquesta tramitació es troba finalitzada i tots els pagaments
pendents, inclosos les despeses de funcionament dels mesos de
novembre i desembre, es troben validats per la Intervenció
General i pendents de pagament a la Direcció General del
Tresor. Es preveu dur a terme el pagament de les despeses
esmentades a final d'aquest mes de gener a través del Fons de
Liquiditat Autonòmica.

El pla i calendari de pagaments del deute del Govern de les
Illes Balears ve establert per la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, en consonància amb les disponibilitats
pressupostàries i de tresoreria que determini la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts.

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

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

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 6718/14, presentada per l'Hble.
Sr. Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb els centres
educatius concertats (IV). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).

G)

Quin és el pla i calendari de pagaments del deute del
Govern de les Illes Balears amb els titulars dels centres
educatius de les Illes Balears?

A la Pregunta RGE núm. 6714/14, presentada per l'Hble.
Sr. Nel Martí i Llufriu, relativa a deute amb els centres
educatius concertats (II). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).

El pla i calendari de pagaments del deute de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb els titulars dels centres
educatius concertats és el següent:

Ordre de Publicació

Quin és el deute total i detallat per conceptes del Govern de
les Illes Balears amb els mestres i professors dels centres
educatius concertats de les Illes Balears?
El deute de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
en concepte de despeses de personal docent no universitari dels
centres educatius concertats de les Illes Balears és el següent:
1. Endarreriments VI Conveni corresponents als anys 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 i fins el mes d'agost de 2014 per un
import total de 13.477.901,75i.
2. Paga extraordinària d'antiguitat de 25 anys de servei (V
Conveni) 4.989.905,55i.
3. Paga extraordinària d'antiguitat de 25 anys de servei (VI
Conveni) 1.345.833,81i.
Total 19.813.641,11i.
Nota: tots els imports inclouen les cotitzacions per quota
patronal a la Seguretat Social.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

1. Seguretat Social del personal docent autònom (de
setembre a desembre de 2014): 133.957,32i.
2. Sentència del TSJ núm. 31/2010, de 29 de gener de 2010:
271.759,4i. El pagament es tramitarà a Intervenció a finals
del mes de gener de 2015.
3. Substitucions per incapacitat temporal del professor
titular (de gener a juny de 2014): 927.098,46i. El pagament
es tramitarà a Intervenció a finals del mes de gener de 2015.
4. Substitucions per incapacitat temporal del professor
titular (de setembre a desembre de 2014): 618.065,64i. El
pagament es tramitarà a Intervenció a finals del mes de
febrer de 2015.
Nota: Tots els imports inclouen les cotitzacions per quota
patronal a la Seguretat Social.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.
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J)

A la InterpelAlació RGE núm. 7044/14, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a política del
Govern en relació a la imatge i model turístics. (BOPIB núm.
160, de 18 de juliol de 2014).

El Grup Parlamentari Més, interpelAla el Govern de les
Illes Balears en relació al model turístic i a la imatge turística
de les Illes Balears.
El model turístic està definit i és un model que aposta per la
desestacionalització, la qualitat, la formació contínua i que
garanteix la sostenibilitat de les Illes com a definició turística,
amb la identificació i intervenció a zones turístiques madures
amb la finalitat de revitalitzar-les.
I aquest model ja està donant els seus fruits amb increments
de categories a més de 250 establiments i inversions milionàries
a més de 300 establiments.
Pel que fa a la nostra imatge turística, a la nostra oferta no
hi caben ni actituds ni comportaments que l'embrutin i per això,
per part de la Conselleria de Turisme s'han pres les següents
mesures:
- S'ha promogut l'adopció d'un codi de bones pràctiques per
part de la patronal.
- S'han realitzat campanyes en positiu dirigides especialment
al mercat britànic.
- S'han fet inspeccions.
- S'ha declarat Magaluf com a zona turística madura.
- S'estan executant les obres de reforma del Bulevar de
Magaluf.
Per a la propera temporada s'adoptaran les següents mesures:
- La Delegació del Govern ha anunciat que, per una banda,
a Punta Balena, es destinarà un GRS (Grup Especialitzat de
la Guàrdia Civil), i per altre que es potenciaran els operatius
especials i les patrulles mixtes internacionals amb policies
britànics.
L'Ajuntament de Calvià ha anunciat que es revisarà i
perfeccionarà l'ordenança de publicitat dinàmica, que aprovarà
una ordenança cívica similar a la de Platja de Palma i que s'està
estudiant la possibilitat de prohibir el pubcrowling. Des de
l'ajuntament també s'incrementaran els efectius policials i es
coordinaran campanyes conjuntes amb altres administracions.
L'Associació hotelera de Palmanova-Magaluf ha reiterat el
seu compromís de seguir invertint a la zona per aconseguir el
resposicionament de la destinació i traslladar als operadors
turístics totes les mesures que es posen en marxa a la zona.
Palma, 15 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 7045/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a votacions projecte
TIL. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
És cert o no que, segons algunes denúncies públiques, la
consellera d'Educació va solAlicitar durant els mesos de maig
i juny els noms i llinatges dels professors que van votar en
contra del projecte TIL del seu centre?

D'acord amb la informació aportada per la Direcció
competent en educació, no hi ha constància que sigui cert.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
L)

A la InterpelAlació RGE núm. 7049/14, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a política
aeroportuària. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

InterpelAlam el Govern de les Illes Balears en relació a la
seva política general aeroportuària.
L'entrada de capital privat a AENA és del 49%, un 28 sortirà
a borsa i el 21% restant s'ha ofert a entitats accionistes de
referència, per tant la titularitat segueix sent pública i la gestió
majoritàriament també.
D'aquest 21% de capital, el Grup Banca Marc entra amb un
8% i el president del Grup Barceló serà un dels 15 consellers del
nou consell d'administració.
És una molt bona notícia per a la nostra comunitat autònoma
que al capital privat d'Aena entri una entitat bancària balear i
que un dels vocals del Consell d'Administració sigui un
empresari turístic de les illes perquè queda garantida la defensa
dels interessos de Balears.
Defensam la titularitat pública dels nostres aeroports, per
tractar-se d'infraestructures absolutament estratègiques per als
interessos econòmics i socials de la nostra comunitat.
A més de defensar la titularitat pública, defensam la cogestió
aeroportuària, per desenvolupar estratègies aeroportuàries
pròpies més adequades a les necessitats i particularitats de cada
aeroport i a la realitat insular.
La fórmula que hem defensat per això ha estat la creació
d'una autoritat aeroportuària de Balears.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
M)

A la InterpelAlació RGE núm. 7050/14, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Mas i Colom, relativa a
llibertat d'expressió. (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).
InterpelAlam el Govern de les Illes Balears quant a la seva
política relativa a la llibertat d'expressió.
Evidentment, el Govern de les Illes Balears respecta tots els
drets i les llibertats constitucionals.
Palma, 14 de gener de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

N)
A la Pregunta RGE núm. 7079/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a producte
turístic dels Party-boats (I). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol
de 2014).

Ordre de Publicació
Quina opinió té el conseller de Turisme sobre el producte
turístic dels party-boats?
No és un producte definit al Pla Integrat de Turisme, és una
activitat que forma part de l'oferta d'oci i que ha de ser
controlada.
Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
O)

Q)
A la Pregunta RGE núm. 7082/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a producte
turístic del party-boats (IV). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol
de 2014).
Quines valoracions o estudis s'han fet des de la Conselleria
de Turisme i Esports sobre les declaracions del president del
Consell d'Eivissa en les que plantejava el tancament dels
party-boats?
Estam totalment d'acord que es tanquin tots aquells partyboats que no compleixin amb la normativa i la regulació
corresponent.

A la Pregunta RGE núm. 7080/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a producte
turístic dels party-boats (II). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol
de 2014).

Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Quines mesures s'ha fet des de la Conselleria de Turisme i
Esports sobre la seguretat dels party-boats?

Ordre de Publicació
R)

Amb caràcter general, i no només en els aspectes relatius a
seguretat, des de la conselleria s'ha promogut l'adopció d'un
codi de bones pràctiques per part del sector, també s'ha
promogut un protocol d'actuació per part de les administracions,
s'han duit a terme inspeccions i s'han regulat diferents aspectes
del Decret de Desenvolupament de la Llei de Turisme.
Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

A la Pregunta RGE núm. 7083/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a producte
turístic dels party-boats (V). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol
de 2014).
Quines conseqüències creu que tenen activitats com les
party boats sobre l'entorn marítim de les Illes Balears?
No n'han de tenir cap, el control de la inspecció i la
regulació han d'evitar conseqüències negatives de qualsevol
tipus.

Ordre de Publicació

Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

P)
A la Pregunta RGE núm. 7081/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a producte
turístic dels party-boats (III). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol
de 2014).

Ordre de Publicació
S)

S'han pres algunes mesures des de la Conselleria de
Turisme i Esports per a millorar la imatge que s'ha donat les
darreres setmanes a mitjans de països com Alemanya i Regne
Unit, emissors de turisme a les Illes Balears?
1- S'ha promogut l'elaboració i adopció per part de les
patronals d'un codi de bones pràctiques de turisme responsable,
tant pels usuaris com pels establiments turístics.
2- La Conselleria ha manifestat la seva postura en diverses
entrevistes, COPE nacional, BBC, IB3, Onda Cero, TV3...
3- S'ha declarat Magaluf com a zona madura, ha que segons
les conclusions del Consell assessor de turisme aquesta
declaració facilitarà el canvi de model turístic.
4- S'han realitzat inspeccions i s'ha identificat a les empreses
que promouen conductes incíviques.
5- S'ha realitzat una campanya d'imatge en positiu a la
World Travel Market dirigida al mercat britànic.

A la Pregunta RGE núm. 7146/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a denúncia centre
Campos. (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Quins són els compromisos que va assumir Educació en la
reunió del mes de juliol amb la família que va denunciar el
centre i l'Institut de Campos, acompanyada per membres de la
Fundació Círculo Balear?
La Conselleria va investigar els fets denunciats i va emetre
el pertinent informe.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.
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T)

W)

A la Pregunta RGE núm. 7147/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a denúncia centre
Campos (II). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).

A les Preguntes RGE núm. 7330/14 i 7331/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
percepcions econòmiques no periòdiques (IV i V). (BOPIB
núm. 161, de 25 de juliol de 2014).

Considera o no la consellera Camps, d'acord amb els
informes d'Inspecció que els equips directius del centre i de
l'Institut de Campos van actuar correctament i d'acord amb la
normativa, en relació a les denúncies sobre la llengua
d'ensenyament?

Quina ha estat la quantia econòmica executada al 2013 a
cadascuna de les Illes del programa de la Targeta Bàsica?
La quantia econòmica executada per illes l'any 2013 és:

Segons la proposta de l'informe del Departament d'Inspecció
Educativa de 24/7/2014, els equips directius del CEIP i de l'IES
de Camps actuaren segons la normativa vigents al curs al qual
fa referència la denúncia.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera

1.055.075i
76.825i
147.175i
9.625i

Quina ha estat la quantia econòmica executada al 2012 a
cadascuna de les Illes del programa de la Targeta Bàsica?
La quantia econòmica executada per illes l'any 2012 és:

Ordre de Publicació
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera

U)
A la Pregunta RGE núm. 7148/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a denúncia centre
Campos (III). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).

962.500i
69.650i
133.350i
7.525i

Palma, 16 de desembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Com valora la consellera d'Educació que el Círculo Balear
faci públic un examen d'un alumne (que tot i haver esborrat el
nom, les referències del text que l'acompanyen evidencien qui
és l'autor) i valori públicament els criteris de correcció
utilitzats per la seva professora (amb nom i enllaç de facebook
inclosos)?

Ordre de Publicació
Y)

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no es
dedica a fer valoracions d'opinions emeses per entitats privades.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 7149/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a denúncia centre
Campos (IV). (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Quines mesures ha pres o prendrà la consellera d'Educació
davant el fet que el Círculo Balear hagi fet públic un examen
d'un alumne i valori públicament els criteris de correcció
utilitzats per la seva professora (amb nom i enllaç de facebook
inclosos)?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no té
competències en aquest assumpte. Si alguna de les parts
implicades, Círculo Balear, alumne o professora troba que s'han
vulnerat els seus drets poden prendre les accions legals que
considerin oportunes.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

A la Pregunta RGE núm. 7389/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a
nomenaments de directors de centres. (BOPIB núm. 161, de 25
de juliol de 2014).
Per quina raó la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats nomena directors de centres a persones que han
suspès el procés de selecció realitzat conforme a la Resolució
de dia 24 de març de com en el cas de l'IES Josep Guàrdia
d'Alaior, l'IES de Sineu i l'IES Borja Moll de Palma?
S'ha fet tot d'acord amb la normativa vigent. Aquesta
estableix, a la base sisena de la Resolució de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats de 25 de març de 2014, en la
qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció de
directors de centres docents no universitaris de les Illes Balears
i s'aproven les bases que l'han de regir (BOIB núm. 43 de 29 de
març), estableix que:
En cas que no hi hagi cap candidat, o quan la comissió de
selecció corresponent no n'hagi seleccionat cap, el director
general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos
Humans dictarà una resolució per nomenar un director amb
caràcter extraordinari per un període de dos anys, amb efectes
de dia 1 de juliol de 2014. Aquest nomenament s'ha de publicar
al BOIB.
És per això que van ser nomenats els directors de l'IES
SINEU i de l'IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA en la resolució
del director general de Planificació, Infraestructures Educatives
i Recursos Humans de 27 de juny de 2014 (BOIB núm. 88 de
dia 28 de juny de 2014).
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No és el cas del candidat de l'IES FRANCESC DE BORJA
MOLL que va ser seleccionat per la comissió de selecció en el
concurs de mèrits de directors i nomenat en la resolució del
director general de Planificació, Infraestructures Educatives i
Recursos Humans de 24 de juny de 2014 (BOIB núm. 87 de dia
26 de juny de 2014).
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 7390/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a document
final del Pacte d'Estabilitat d'Interins. (BOPIB núm. 161, de 25
de juliol de 2014).
Per quina raó la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats va eliminar del document final del pacte
d'estabilitat d'interins els punts corresponents a les condicions
sociolaborals?
El pacte d'estabilitat del personal docent interí té com
objectiu la regulació del sistema de gestió de la llista
d'interinitats per tal d'agilitar els procediments de contractació
i donar resposta ràpida a les demandes dels centres. És prou
evident que la definició del sistema d'accés dels docents a les
interinitats, l'elaboració i ordenació de les llistes, i l'adjudicació
de places afecten les condicions laborals del professorat interí.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.
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Promocions Educatives S'Embat, SA (entitat titular dels centres
Llaüt i Aixa), pel qual s'acorda que mitjançant el concert de 8
unitats d'educació primària (1 unitat de 3r, 4rt, 5è i 6è curs a
cadascun dels centres Llaüt i Aixa) es dóna compliment íntegre
a les sentències núm. 673/2011 de 28 de setembre de 2012,
193/2012 de 6 de març de 2012, 70/2014 de 12 de febrer de
2014 i 97/2014 de 20 de febrer de 2014 dictades pel Tribunal
Superior de Justícia.
Pel que fa als centres d'educació especial i atesa la
disponibilitat pressupostària existent, durant el curs escolar
2014/2015, la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
concertarà amb el centre Mater Misericordiae un total de 27
unitats d'educació especial (5 unitats d'educació especial bàsica
per a autistes, 12 unitats d'educació especial bàsica per a
plurideficients, 2 unitats d'educació especial bàsica per a
psíquics, 2 unitats d'educació especial per a plurideficients, 1
unitat de transició a la vida adulta per a autistes, 4 unitats de
transició a la vida adulta per a plurideficients i 1 unitat de
transició adulta per a psíquics), que respecte al curs escolar
anterior suposa incrementar una unitat de l'etapa transició a la
vida adulta per a plurideficients.
D'altra banda, per al curs 2014/2015, la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats concertarà amb el centre
d'educació especial Joan Mesquida de Manacor un total d'11
unitats d'educació especial (4 unitats d'educació especial bàsica
per a autistes, 3 unitats d'educació especial bàsica per a
plurideficients, 3 unitats d'educació especial bàsica per a
psíquics i 1 unitat de transició a la vida adulta per a
plurideficients) que respecte al curs escolar anterior suposa
incrementar el concert d'una unitat d'educació especial bàsica
per a psíquics, d'acord amb la solAlicitud de modificació del
concert feta per aquest centre.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 7392/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a
escolarització de primària amb els centres Aixa i Llaüt.
(BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
Per quina raó s'ha concertat tota l'escolarització de
primària amb els centres Aixa i Llaüt al Parc Bit i només s'ha
concertat una aula a cadascun dels centres d'Educació
Especial Mater Misericordiae de Palma i Joan Mesquida de
Manacor que han denunciat repetidament la saturació
d'alumnat d'aquestes característiques?
Durant el curs escolar 2013/2014, d'acord amb la resolució
de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 5 de
setembre de 2013 sobre l'establiment i la renovació de concerts
educatiu, es va concertar 1 unitat d'educació primària (1r curs)
als centres Llaüt i Aixa, respectivament.
Durant el curs escolar 2014/2015, a l'empara de la resolució
del director general de Planificació, Infraestructures Educatives
i Recursos Humans de 19 de desembre de 2013 per la qual es
convoca el procediment per a l'establiment, la renovació i la
modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic
2014/2015, es concertaran 2 unitats d'educació primària (1r i 2n
curs) als centres Llaüt i Aixa amb motiu de garantir la
continuació dels alumnes en aquesta etapa educativa.
El concert de la resta d'unitats que completen l'etapa
d'educació primària respon al conveni subscrit, el 15 de juliol de
2014, per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i

Ordre de Publicació
AB)
A la InterpelAlació RGE núm. 7397/14, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a
finançament de l'Estat per a l'aplicació de la LOMQE a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol de 2014).
InterpelAlació al Govern sobre el finançament de l'Estat per
a l'aplicació de la LOMQE a les Illes Balears?
La conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha signat
un conveni de colAlaboració amb el Ministeri d'Educació,
Cultura i Esports de forma similar a la resta de les comunitats
autònomes, pel qual s'articula el finançament per part del
ministeri i el cofinançament per part del Fons Social Europeu de
la implantació de la Formació Professional Bàsica i de
l'anticipació de l'elecció i nous itineraris als cursos 3r i 4t de
l'Educació Secundària Obligatòria, introduïdes per la Llei
Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la
qualitat educativa.
El conveni esmentat va referit a un finançament que és el
que es detalla a continuació:
Finançament de la implantació de la Formació Professional
Bàsica
2014: 1.062.249,83
2015: 3.211.949,43
2016: 6.414.816,76
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2017: 4.487.648,33
Total: 15.176.664,35
Finançament de l'anticipació de l'elecció i nous itineraris en 3r
i 4t curs d'ESO
2014: 0,00
2015: 329.270,53
2016: 2.468.610,13
2017: 5.100.936,67
Total: 7.898.817,33
Total Finançament
2014: 1.062.249,83
2015: 3.541.219,96
2016: 8.883.426,89
2017: 9.588.585,00
Total: 23.075.481,68
Cofinançament previst del FSE per a la implantació de l'FP
Bàsica
2014: 531.124,92
2015: 1.605.974,71
2016: 3.207.408,38
2017: 2.243.824,16
Total: 7.588.332,17
Total finançament previst del FSE
2014: 531.124,92
2015: 1.770.609,98
2016: 4.441.713,45
2017: 4.794.292,49
Total: 11.537.740,84
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 7609/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a reforma electoral
per triar l'alcalde de la llista més votada. (BOPIB núm. 163, de
5 de setembre de 2014).
Comparteix el vicepresident el projecte de reforma
electoral per triar l'alcalde de la llista més votada?

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 7907/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a cessament del
director de l'Orquestra Simfònica (I). (BOPIB núm. 163, de 5
de setembre de 2014).
Quines han estat les causes per les quals el consorci ha
cessat Josep Vicent com a director de l'Orquestra Simfònica?
La valoració de l'estructura, els continguts i els objectius
d'un nou projecte artístic.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 7908/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a cessament del
director de l'Orquestra Simfònica (II). (BOPIB núm. 163, de 5
de setembre de 2014).
Obeeix el cessament de Josep Vicent com a director de
l'Orquestra Simfònica, a causes professionals o es tracta,
senzillament, de la plasmació d'un política erràtica del gerent
del consorci?
La finalització del contracte del Sr. Josep Vicent es deu a
una aplicació d'un nou projecte artístic.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 7909/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a noves
contractacions a l'Orquestra Simfònica (I). (BOPIB núm. 163,
de 5 de setembre de 2014).
Quins criteris s'han seguit per a les noves contractacions
de Pablo Mielgo i Joji Hattori?
L'anàlisi i valoració del projecte artístic.

Quan hi hagi una resposta ferma del projecte, em podré
pronunciar pel que fa a aquest tema.
Palma, 14 de gener de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

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

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 7910/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a noves
contractacions a l'Orquestra Simfònica (II). (BOPIB núm. 163,
de 5 de setembre de 2014).
Té a veure, la contractació de Joji Hattori, amb la relació
personal que té el director amb un possible patrocinador
austríac?
No.
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La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 7912/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a noves
contractacions a l'Orquestra Simfònica (IV). (BOPIB núm.
163, de 5 de setembre de 2014).
És la contractació dels dos nous directors de dedicació a
temps complet o a temps parcial?
La contractació dels directors és per serveis.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 7913/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a cessament del
gerent del consorci. (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).
Per què no han destituït o cessat el gerent del Consorci, el
qual ha acreditat la seva absoluta incompetència gestora i la
seva insensibilitat social?
S'ha confiat en la professionalitat contrastada del gerent del
Consorci, demostrada durant els darrers anys davant les
dificultats en què es trobava l'Orquestra a l'any 2011 a causa del
deute generat els anys anteriors.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 7914/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a estabilitat de
l'Orquestra Simfònica . (BOPIB núm. 163, de 5 de setembre de
2014).
Quatre directors en tres anys de govern, donen estabilitat
a l'Orquestra Simfònica o, contràriament, la mantenen en un
estat d'inseguretat?
Totes les decisions relatives als directors, han estat sempre
amb la intenció de millorar la situació del Consorci i amb
criteris estrictament artístics.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 8352/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a compliment acords
Comissió bilateral, reducció del dèficit de la CAIB. (BOPIB
núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
Com i quan preveu el Govern donar compliment als acords
de la Comissió Bilateral entre l'Administració de l'Estat i el
Govern de les Illes Balears en relació a la Llei 12/2012, de 26
de desembre, de mesures tributàries per a la reducció del
dèficit de la CAIB?
Per acord de 28 de juny de 2013, l'Administració de l'Estat
i la de la CAIB consideraren resolta la controvèrsia perquè el
precepte de la Llei 12/2012 qüestionat per l'Estat -la disposició
final tercera, apartat 1, que modificava l'article 3, apartat 3, de
la Llei 3/2012, de 30 d'abril, de mesures tributàries urgentshavia quedat sense efecte per la derogació de l'esmentat article
3 de la Llei 3/2012 per la Llei de Pressuposts de la CAIB per al
2013 (Llei 15/2012, de 27 de desembre). Amb això, doncs,
ambdues parts donaren per tancades les discrepàncies i per
conclosa la controvèrsia, sense necessitat de cap altre tràmit.
L'acord final es publicà simultàniament en el BOIB i al BOE dia
26 de setembre de 2013.
Enllaços per a la consulta:
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8200/secció-iii-altresdisposicions-i-actes-administra/472
http://www.boe.es/boe/dies/2013/09/26/pdfs/BOE-A-20139987.pdf
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 8512/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a desaparició del
Menorca Bàsquet (I). (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de
2014).
Creu encertada la decisió que va prendre el Govern de les
Illes Balears quan va decidir no donar suport a les propostes
del Menorca Bàsquet?
El Govern va optar per fer front als pagaments pendents, a
anulAlar contractes de subministrament de preu excessiu,
lloguers de béns a un cost anual de valor de compra, convenis
signats dues setmanes abans de les eleccions pels quals no
existia cap partida i es va fer front a les necessitats primordials
de l'esport; tecnificació esportiva, ajudes a clubs i esportistes i
desplaçaments i manteniment de les instalAlacions. No va ser
possible ni des de turisme ni des d'esports seguir amb les
aportacions milionàries a Societats Anònimes esportives com el
Reial Mallorca o el Menorca Bàsquet.
Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm.8513/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a desaparició del
Menorca Bàsquet (II). (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de
2014).
Com valora el Govern de les Illes Balears la desaparició
del Menorca Bàsquet?
La desaparició del Menorca Bàsquet, després de no poder
accedir a la lliga privada ACB, en no haver pogut aportar dos
milions d'euros de cànon d'inscripció, indubtablement no va ser
una bona notícia.
Però tampoc tenim dubte que els ciutadans de les illes no
podien sufragar les despeses ni els sous que pagava el Menorca
Bàsquet, sufragat tant per l'anterior Govern com pel Consell de
Menorca.
Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm.8514/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a desaparició del
Menorca Bàsquet (III). (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de
2014).
Després de conèixer la sentència que obliga a IB3 a pagar
el deute de 700.000i al Menorca Bàsquet, es reafirma el
Govern de les Illes Balears en les manifestacions realitzades al
principi de la legislatura?
El Govern de les Illes Balears acata i respecta les sentències.
L'opinió sobra la viabilitat o no d'haver pogut realitzar
aportacions durant la present legislatura estan recollides a la
resposta de la pregunta 8512/2014.
Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 8607/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Hotel Delta.
(BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de 2014).
Creu el conseller de Turisme que la situació de l'Hotel
Delta s'ha de deixar a l'albir dels "mercats"?
Vita Hoteliers, gestora de l'hotel Delta de Mallorca, va
tancar l'establiment en no poder fer front als deutes que tenia
amb treballadors, proveïdors, propietaris de l'immoble i
seguretat social.
Nosaltres hem creat un marc legislatiu i turístic que
incrementa la competitivitat de les empreses. Aquesta és la
funció del Govern, que lluita per impedir que situacions com
aquestes es puguin produir.

Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 8783/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a finançament
dels consells insulars 2014 (I). (BOPIB núm. 167, de 3
d'octubre de 2014).
Quina és la quantia que al 2014 rebran cadascun dels
consells insulars per l'aplicació del nou model de finançament
dels consells, aprovat per la Llei del finançament definitiu dels
consells insulars?
Consell Insular de Mallorca
- Fons Interinsular de Finançament de Serveis
154.089.589,11i
- Fons de Compensació Interinsular
25.896.541,39i
- Dotació per les competències homogènies
511.208,10i
Total
180.497.338,60i
Consell Insular de Menorca
- Fons Interinsular de Finançament de Serveis
21.986.729,34i
- Fons de Compensació Interinsular
3.860.885,95i
- Dotació per les competències homogènies
7.301.152,14i
Total
33.148.767,43i
Consell Insular d'Eivissa
- Fons Interinsular de Finançament de Serveis
26.843.627,31i
- Fons de Compensació Interinsular
4.456.305,78i
- Dotació per les competències homogènies
5.267.799,25i
Total
36.567.732,34i
Consell Insular de Formentera
- Fons Interinsular de Finançament de Serveis
3.024.976,69i
- Fons de Compensació Interinsular
470.850,15i
- Dotació per les competències homogènies
1.115.250,56i
Total
4.611.077,40i
El llistat no inclou altres transferències o convenis realitzats
pel Govern de les Illes Balears, amb els diferents consells
insular.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.
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Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 8784/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a finançament
dels consells insulars 2014 (II). (BOPIB núm. 167, de 3
d'octubre de 2014).
Quin increment suposa pel finançament de cadascun dels
consells insulars al 2014 l'aplicació de la nova llei del sistema
de finançament dels consells insulars?
D'acord amb la informació facilitada per la Direcció General
de Pressuposts i Finançament, l'increment en cada cas és el
següent:
Consell Insular de Mallorca: un increment de
33.009.394,10i
Consell Insular de Menorca: un increment de 1.799.211,84i
Consell Insular d'Eivissa: un increment de 4.471.849,25i
Consell Insular de Formentera: un increment de
195.957,47i
El llistat no inclou altres transferències o convenis realitzats
pel Govern de les Illes Balears, amb els diferents consells
insular.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 8818/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a pernoctacions
agost 2014. (BOPIB núm. 167, de 3 d'octubre de 2014).
Com valora el conseller el fet que el mes d'agost de 2014
les illes haguem concentrat el 35,7% de les pernoctacions de
turistes estrangers del conjunt d'Espanya?
Em pareix una dada molt positiva, com també ho és
l'increment del turisme nacional al mes d'agost un 15% respecte
a l'agost de l'any passat.
Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 8973/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a ampliació
del Port de Palma presentat per Autoritat Portuària. (BOPIB
núm. 168, de 10 d'octubre de 2014).
Quina opinió li mereix la proposta d'ampliació del Port de
Palma presentada per l'Autoritat Portuària?
El Port de Palma necessita, sens dubte, un pla director que
aposti pel seu reposicionament, per a la millora de les seves
instalAlacions i per l'acondicionament necessari per facilitar
l'arribada de creuers i creueristes.
Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
AT)
A les Preguntes RGE núm. 8974/14 a 8983/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
cànon preestablert pagat per Son Dureta els anys 2010, 2011,
2012, 2013 i 2014; i cànon preestablert pagat per Son Dureta
els anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. (BOPIB núm. 168, de
10 d'octubre de 2014).
Ateses l'extensió i les característiques, les respostes queden
dipositades al Registre General de la cambra i es poden
consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
AU)
A la InterpelAlació RGE núm. 9080/14, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa
política general en matèria d'obres. (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre de 2014).
InterpelAlació al Govern de les Illes Balears sobre la
situació de les obres del Palau de Congressos de Palma.
S'han reiniciat les obres, i segons l'acord vigent, signat el dia
14 de juliol de 2014 entre l'empresa Palau de Congressos de
Palma SA i l'empresa constructora Acciona Infraestructura, SA,
la data màxima de finalització de les obres del Palau de
Congressos és a finals del mes de setembre de 2015.
Palma, 15 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 9124/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients als
directors de Maó. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).
Creu la consellera d'Educació que els expedients oberts als
directors dels IES de Maó eren pertinents i motivats?
Aquesta consideració ve determinada, com així pertoca, a la
Resolució d'incoació.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 9162/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a PIA,
prestació promoció d'autonomia 2014. (BOPIB núm. 169, de
17 d'octubre de 2014).
Ateses de les característiques, la resposta queda dipositada
al Registre General de la cambra.
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Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 9217/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a efectes
de les normes sobre mobilitat. (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre de 2014).
Quins efectes han produït les normes sobre mobilitat del
personal funcionari al servei de l'Administració General de la
CAIB, adoptades mitjançant Decret Llei?
Des de l'entrada en vigor del Decret llei 2/2013, de 14 de
juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat
intraadministrativa temporal de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears les normes recollides en aquest
Decret llei han produït els següents efectes:
a) Atribucions temporals de funcions: 110 atribucions
temporals de funcions (incloent les pròrrogues).
b) Creació de la Unitat de Suport Conjuntural: en el BOIB
de 9 d'agost de 2014 es va publicar l'Acord de Consell de
Govern pel qual s'aprova el canvi d'adscripció de llocs de treball
de personal funcionari per formar la Unitat de Suport
Conjuntural, d'acord amb el que disposa la disposició addicional
primera del Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures
urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
mitjançant la modificació corresponent de la relació de llocs de
treball de personal funcionari de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Marratxí, 14 de gener de 2015.
El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente Mir.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 9218/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
compliment del requeriment amb la inconstitucionalitat de la
Llei de funció pública. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de
2014).
Com fa comptes complir el requeriment que li ha fet l'Estat
en relació amb la inconstitucionalitat de determinats preceptes
introduïts a la legislació autonòmica de funció pública
mitjançant decret llei?
En relació amb aquest tema s'ha de dir que per acord de la
Comissió Bilateral es va pactar un text on es donava per tancat
el requeriment fet per l'Administració de l'Estat.
Aquest text ha estat incorporat al projecte de llei de Funció
Pública que es troba en fase de negociació amb la part social, la
qual es va iniciar al gener de 2014.
1 Aquesta negociació, des del mes de juny de 2014 està
estancada per falta de consens entre la part social i
l'Administració, sense que hi hagi cap organització que sigui
globalment favorable al projecte de l'Administració. Algunes de
les causes d'aquesta falta de consens radiquen en la no
incorporació al text de la negociació relativa a la carrera
professional, o la revisió de les unitats electorals del personal
estatutari.

Marratxí, 15 de gener de 2015.
El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente Mir.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm.9219/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
diferència entre el complement específic i el complement de
destinació. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).
Quina diferència hi ha, a parer seu, entre el complement
específic i el complement de destinació que perceb el personal
funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears?
Aquests complements venen definits a l'article 121.3 de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
D'acord amb aquest article:
Complement de destinació:
És una retribució complementària. Retribueix la progressió
assolida pel personal funcionari, mitjançant l'adquisició i la
consolidació del grau personal o per l'ocupació de llocs de feina
de nivell superior.
Cada lloc de treball té assignat un complement de
destinació, la quantia anual del qual ve determinat a les lleis de
pressuposts anuals. A aquesta quantitat s'ha d'addicionar la
corresponent a les dues pagues extraordinàries que són iguals
a una paga mensual.
Els llocs de treball es classifiquen en trenta nivells en funció
de la classificació feta atenent a criteris de titulació,
especialització, responsabilitat, competència i estructura
jeràrquica subordinada.
Complement específic:
És una retribució complementària. Retribueix l'especial
dificultat tècnica, la responsabilitat, la dedicació o la
incompatibilitat que concorren en determinats llocs de feina, o
les condicions especials en què s'exerceixen les funcions.
Cada lloc de treball té assignat un complement específic de
14 pagues iguals, de les quals dotze són de percepció mensual
i dues són addicionals, del mateix import que una mensual, en
els mesos de juny i desembre.
La determinació de la quantia de complement específic
assignada a cada lloc de treball ve determinada per la valoració
objectiva de les circumstàncies definitòries del complement
específic: responsabilitat, dificultat tècnica, incompatibilitat,
dedicació, penositat, perillositat, horari especial, etc.
Marratxí, 15 de gener de 2015.
El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente Mir.
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Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 9605/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (1). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
En quin estat es troba la revisió i actualització de
l'Estratègia de Salut Mental de les Illes Balears?
Entre les recomanacions de consens sorgides de la Comissió
de Salut del Parlament de les Illes Balears l'abril de 2014, per
mitjà de la Ponència sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental
a les Illes Balears, efectivament s'hi troba la proposta de revisar
i actualitzar en el 2014 l'Estratègia en Salut Mental del SNS, per
tal de definir quin és el punt de partida i quines són les
necessitats i les prioritats que les administracions públiques han
d'abordar amb més celeritat per a garantir una atenció de
qualitat a totes les persones que pateixen malalties mentals a la
nostra comunitat.
Des d'aquesta Conselleria s'està treballant de manera proactiva sobre les necessitats detectades, mitjançant un procés àgil
de Direcció Estratègica, que comporta la revisió continuada dels
Plans de salut mental de les Illes Balears i la priorització de les
accions en salut mental a implantar en funció dels recursos
disponibles.
En el cas concret de la revisió de l'Estratègia de Salut
Mental proposada per la Comissió de Salut del Parlament, la
següent passa en el cronograma seria la designació del
representant de les diverses administracions implicades, que
constituïren la Comissió Institucional de Salut Mental, prevista
per al proper trimestre. Una vegada constituïda aquesta
Comissió, seran designats per part de les institucions que hi
participen, els professionals experts de diversos àmbits de la
salut mental, que constituiran el nou Comitè Tècnic de Salut
Mental, encarregat dels treballs de revisió i actualització de
l'Estratègia de Salut Mental de les Illes Balears en el període
més breu possible.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 9606/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (2). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quines són les prioritats que les administracions públiques
han d'abordar amb més celeritat per a garantir una atenció de
qualitat a totes les persones que pateixen malalties mentals a
la nostra comunitat?
1. Millora de l'eficiència per mitjà de l'elaboració d'un Pla
d'ordenació de recursos humans que adscrigui funcionalment i
estructural les Unitats Comunitàries de Rehabilitació (UCR) a
la gerència especialitzada del sector corresponent on estiguin
ubicades i permeti integrar tot el personal del Servei de Salut
que treballa en salut mental en la gerència d'atenció
especialitzada del sector corresponent.
2. Integrar l'activitat dels Centres d'Atenció a les
Drogodependències (CAD) dins la cartera de serveis de les
Àrees de Salut Mental del Servei de Salut de les Illes Balears,
transferint els recursos i personal, de manera autoritzada, dins
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la gerència especialitzada corresponent, tal com han fet la major
part de comunitats autònomes.
3. Transferir el servei d'Atenció Residencial Comunitària
(SARC) de l'antiga GESMA a Serveis Socials amb l'objectiu de
millorar-ne l'eficiència i sostenibilitat, permetent augmentar el
nombre de places disponibles en pisos tutelats i residencials per
a pacients amb trastorn mental greu mitjançant la implantació
d'un veritable model comunitari que promogui la reintegració
dins la comunitat, fomentant la mobilitat progressiva dels
pacients cap a dispositius residencials que requereixen d'una
menor supervisió i que les permetin una major autonomia
personal, fins a arribar a assolir l'objectiu de romandre en el seu
medi habitual de convivència de la manera més normalitzada
possible. La creació d'aquestes noves places residencials,
juntament amb la potenciació d'una xarxa dins les comunitats de
centres socials per a pacients amb malalties mentals, ajudaria a
mobilitzar els circuïts traslladant un nombre important de
pacients que podrien estar dins un recurs "no sanitari" a la
vegada que s'alliberen llits de l'hospital psiquiàtric per a
permetre l'entrada de pacients més greus.
4. Integrar dins Serveis Socials i a tots els efectes els
Psicogeriàtric (PSCG), dispositiu residencial antiquat provinent
de l'extinta GESMA, amb l'objectiu d'assolir un model més
eficient en la gestió i més normalitzador per als pacients ancians
que pateixen un trastorn mental greu.
5. Promoure un canvi en la Llei de dependència en el sentit que
permeti unes puntuacions majors als pacients amb diagnòstic de
Trastorn Mental Greu, és una de les accions que podrien ajudar
a canviar cap a un model més sostenible, fent factible
l'ampliació de places i per tant que un percentatge major de
pacients amb Trastorn mental greu se'n pugui beneficiar.
6. Es fa necessari que, el quasi un 10% dels pacients actualment
ingressats a l'Hospital Psiquiàtric tenen com a diagnòstic
principal el de "Discapacitat IntelAlectual", siguin traslladats a
un recurs més adequat i adaptat a les seves necessitats, fet que
també permetria disposar de més recursos per als malalts amb
Trastorn mental greu.
7. Potenciar la salut mental infanto-juvenil, concretament es fa
necessari augmentar tots els recursos de l'Institut Balear de
Salut Mental de la Infància i l'Adolescència (IBSMIA),
especialment la dotació en professionals de psicologia i
psiquiatria; a més d'incorporar nous professionals d'especialitats
de les quals encara no es disposa (logopèdia i teràpia
ocupacional).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 9607/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (3). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
En quina situació es troba la delimitació de les
competències en salut mental entre l'àrea sanitària de serveis
socials?
Les carteres de serveis del Sistema Nacional de Salut i dels
serveis socials defineixen amb claredat quines són les
competències relatives al sistema sanitari i social.
En la nostra comunitat autònoma i per qüestions històriques
relatives a la transferència de competències entre institucions,
existien diversos punts d'intersecció entre les dues que no
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estaven ben delimitats i que, en general, succeïen en relació a
l'Hospital Psiquiàtric de Palma (antiga GESMA).
En concret, hi segueix havent dins el sistema sanitari
estructures residencials per a persones amb Trastorn mental
greu, com el Servei d'Atenció Residencial Comunitària (SARC)
i el Psicogeriàtric (PSCG), dispositius residencials provinents
de l'extinta GESMA i actualment dependents de l'Hospital
Universitari Son Espases. Es tracta de dispositius dotats de
personal estatutari que no poden ser transferits a serveis socials
fins que el context econòmic i la disponibilitat pressupostària
permeti elaborar un pla a mig termini que contempli places
residencials de nova creació dins serveis socials i a la vegada
amortització de les que es troben dins salut. Des de 2013, el
Servei de Salut ja no disposa de Servei d'inserció laboral (SIL),
que es trobava dins l'hospital psiquiàtric i que actualment ha
passat a formar part de les funcions inherents a serveis socials
i treball.
Una altra de les àrees parcialment resolta és la relativa als
Centres d'Atenció a les Drogodependències (CAD), que en la
Ciutat de Palma han estat transferits al Servei de Salut,
concretament dins la Gerència d'Atenció primària de Mallorca,
incorporant recursos i personal que ha estat estatutaritzat. Resta
pendent la incorporació dels el Servei de Salut dels Centres
d'Atenció a les Drogodependències (CAD) de la part forana de
Mallorca, i de les Illes de Menorca i d'Eivissa-Formentera,
dependents en l'actualitat dels respectius consells insulars i la
posterior adscripció de tots els Centres d'Atenció a les
Drogodependències (CAD) dins la xarxa de salut mental dels
respectiu sectors, segons estableix la cartera de serveis del
sistema nacional de salut.
En el cas específic de la salut mental infanto-juvenil i degut
a la necessitat de treballar estretament en xarxa, existeixen
convenis de colAlaboració per les patologies de TDAH, Autisme
i Trastorns greus de salut mental, a on es delimiten funcions i
competències entre les Conselleries de Salut, de Serveis Socials
i d'Educació. A més, des de 2014, s'ha impulsat una Mesa de
treball formada per tècnics de les tres Conselleries, amb
l'objectiu de treballar en les competències i funcions relatives a
les diferents patologies en què hi ha zones de contacte.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 9608/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (4). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quins són els mecanismes de coordinació entre l'àrea
sanitària i la de serveis socials que pensa establir la
Conselleria de Salut?
Des d'aquesta Conselleria de Salut s'han establert i potenciat
mecanismes de coordinació entre l'àrea sanitària i la de serveis
socials a tots els nivells.
En el cas concret de la salut mental infanto-juvenil
existeixen convenis de colAlaboració per les patologies de
Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), Autisme
i Trastorn greus de salut mental, a on es delimiten funcions i
competències, i estableixen mecanismes de coordinació entre
les Conselleries de Salut, de Serveis Socials i d'Educació. A
més, des de 2014 des d'aquesta Conselleria s'ha impulsat una
Mesa de treball formada per tècnics d'alt nivell de les

Conselleries de Salut, Serveis Socials i Educació, amb l'objectiu
d'avançar en una millor comunicació interinstitucional.
A un altre nivell s'han promogut reunions entre els caps i
amb els professionals de salut amb diferents dispositius, Servei
de valoració i atenció precoç (SVAP), Direcció Generals de
menors i família, Protecció del menor, joves amb mesures de
medi obert i tancat, consultories als centres de reforma, reunions
mensuals amb els professionals dels centres de menors... S'ha
potenciat l'ús del correu electrònic entre professionals, i
fomentant un contacte permanent, entre l'Institut Balear de Salut
Mental de la Infància i l'Adolescència (IBSMIA),
majoritàriament mitjançant els treballadors socials de les
Unitats Comunitàries de Salut Mental de la Infància i
l'Adolescència (ICSMIA) amb els dispositius de serveis socials
esmentats corresponents a cada sector.
En el cas d'adults, s'han establert mecanismes de coordinació
segons les necessitats de cada àrea de salut mental, habitualment
calendaris de reunions i contractes a demanda freqüents entre
els caps de servei i professionals de les àrees de salut mental,
principalment treballadors socials, amb els responsables de
serveis socials de les diverses institucions presents a cada sector
(municipi, Consell...).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 9609/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (5). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quines accions de promoció de la salut mental està
desenvolupant la Conselleria de Salut de les Illes Balears?
La promoció de la salut mental no és un competència
exclusiva de la Conselleria de Salut, donat que es tracta d'una
tasca intersectorial i multidisciplinar que necessita la implicació
de diversos actors (educació, justícia, urbanisme, serveis socials,
treball, habitatge...). Es pot promocionar la salut mental actuant
sobre la persona o sobre la població.
Des de la Conselleria de Salut es duen a terme, de manera
sistemàtica, en els centres de salut i en les unitats de salut
mental, un gran nombre d'intervencions de promoció de la salut
mental a nivell individual d'efectivitat provada orientades a
reforçar la "resiliència" amb intervencions que doten d'habilitats
per afrontar l'estrès i milloren l'autoestima, tècniques
psicològiques de solució de problemes, desenvolupament
d'habilitats socials, entre d'altres.
A nivell poblacional s'han realitzat intervencions de
promoció de la salut mental sobre necessitats identificades des
de la Conselleria de Salut en poblacions diana en entorns i
hàbits concrets, implicant l'atenció primària i l'especialitzada,
com les intervencions per promoure conductes sanes de criança
i en les edats inicials de la vida sobre hàbits (exercici físic,
dieta, son...), envelliment (mentalment) saludable, de millora de
la seguretat... i específicament dirigit als pacients més greus,
s'ha liderat la iniciativa de posar en marxa en diversos
dispositius de la xarxa de salut mental un programa estructurat
d'entrenament i capacitació per als familiars i cuidadors de
persones amb trastorns mentals greus (PROENFA). També
s'han incrementat les activitats d'enllaç i cooperació amb altres
sectors, per mitjà de jornades multidisciplinars, realització de
tallers d'habilitats d'inserció laboral...
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Des de salut mental infantil es realitzen específicament
intervencions de formació continuada per a aprofundir en el
coneixement de les diverses patologies als professionals de
primera línia que estan en contacte amb els menors, tant a nivell
sanitari, com escolar i social, per a accelerar els processos de
detecció i diagnòstic en l'edat pediàtrica, evitant discapacitats
secundàries i cronificació de la patologia.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 9610/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (6). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quines accions de prevenció en matèria de salut mental
està desenvolupant la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears?
Respecte de la prevenció primària en salut mental, són
poques les intervencions que hagin demostrat efectivitat i que
siguin recomanades per a prevenir la malaltia en persones sanes,
excepte els plans d'intervenció per a prevenir el consum
d'alcohol i altres substàncies addictives que es realitzen de
manera regular des d'aquesta Conselleria, especialment dirigides
als adolescents, informant i educant sobre els riscs que tenen per
a la salut en general i per a la salut mental en particular.
La detecció precoç i tractament de la depressió és una de les
eines més eficaces en la prevenció del suïcidi, sobretot quan es
realitza des d'atenció primària. En aquest sentit i com a
continuació del Programa multicèntric comunitari contra la
depressió i el suïcidi que es va realitzar en el seu dia, es
segueixen realitzant sessions de formació continuada a l'atenció
primària per a un diagnòstic i tractament precoç de la depressió,
com a eina més eficaç en la prevenció del suïcidi.
Des de la salut mental infantojuvenil s'està treballant en la
formació dels professionals de les conselleries d'educació i afers
socials respecte dels factors de risc per al desenvolupament de
trastorns de salut mental en la infància i adolescència, com la
pobresa, violència intrafamiliar, abusos, negligències, de les què
tres de les deu primeres arreu del món són de salut mental:
depressió, ansietat i autolesions.
Recentment, és objecte d'interès i existeixen ja algunes
evidències sobre l'efectivitat de l'"alfabetització" en salut
mental, considerada com psicoeducació i informació a la
població general sobre patologia mental, prevenció, recursos,
etc. Per mitjà dels mitjans de comunicació, instruments
privilegiats per aquest tipus d'intervencions.
En aquest sentit, des de la Conselleria de Salut i els diversos
departaments de comunicació del Servei de Salut es promouen
iniciatives per a donar a conèixer a través dels mitjans de
comunicació, aspectes en positiu sobre la malaltia mental,
detecció precoç, hàbits saludables, etc.
En relació a prevenció secundària, s'està treballant en
diversos programes de detecció i intervenció en estadis precoces
de la malaltia mental, per tal d'establir mesures adequades que
impedeixin la seva progressió. Concretament, s'ha implantat el
programa d'intervenció primerenca en psicosis per tal de reduir
la durada entre la psicosi no tractada, que és un dels factors de
mal pronòstic en la malaltia. El Centre Coordinador d'Atenció
Primerenca i Desenvolupament Infantil (CAPDI) segueix essent
una peça clau en el desenvolupament i millora de les estratègies
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de prevenció, detecció precoç i intervenció primerenca en els
trastorns del desenvolupament. Així mateix, s'han implantat
programes de detecció i intervenció per a l'autisme, trastorn per
dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH)... Gran part de
l'activitat que es realitza des del Servei de Salut va dirigit a la
prevenció terciària, és a dir, mesures dirigies al tractament i a la
rehabilitació de les malalties mentals, per a alentir la seva
progressió i, amb això, millorar la qualitat de vida dels pacients
i prevenir l'aparició o l'agreujament de complicacions o
invalidesa.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 9611/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (7). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
S'està duent a terme alguna activitat, des de la Conselleria
de Salut, per eradicar l'estigma social de la malaltia mental?
La Conselleria de Salut i el departament de comunicació del
Servei de Salut i de les gerències que l'integren promouen
iniciatives per a augmentar el coneixement de les malalties
mentals i ajudar a contrarestar les notícies negatives que sovint
es difonen en relació al tema a través dels mitjans de
comunicació, amb la participació de diversos professionals de
la Conselleria i un enfocament en positiu que mira de reduir
l'estigma i la marginació associades a les persones que pateixen
aquestes trastorns i els seus familiars. També s'informa sobre els
diferents actes que es celebren en les dispositius de salut mental,
que es vol que siguin oberts a la societat.
Cada any i coincidint amb el Dia Mundial de la Salut
Mental, s'organitzen en diversos centres i àrees del Servei de
Salut i amb la colAlaboració de diversos agents implicats i grups
d'interès (associacions...), diferents actes que precisament es
dirigeixen a desestigmatitzar, obrint les portes dels centres i
realitzant colAloquis i taules rodones que permeten establir un
diàleg obert entre ciutadans, usuaris, familiars i professionals.
També s'han realitzat Jornades específiques dedicades a salut
mental del sector Tramuntana titulada "Societat i salut mental:
diàleg obert", amb la participació d'especialistes en salut mental,
magistrats, medis de comunicació, associacions de pacients, de
familiars i amb la participació activa dels pacients del sector.
A la nostra comunitat autònoma, des de fa anys, l'ingrés de
les persones amb trastorns mentals en fase aguda es realitza en
unitats de psiquiatria integrades en hospitals generals,
convenientment adaptades a les necessitats d'aquests pacients.
Actualment, s'està treballant en una experiència de
"normalització i desestigmatització" a l'Hospital Comarcal
d'Inca que intenta implementar mesures destinades a modificar
les barreres físiques i socials que impedeixen als pacients la
seva inserció plena als ulls de la societat i a normalitzar al
màxim l'ingrés psiquiàtric, equiparant les condicions amb les
què gaudeixen la resta de pacients ingressats per altres
disciplines mèdiques.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació

BI)
A la Pregunta RGE núm. 9612/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (8). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Té pensat el Govern ampliar d'alguna manera significativa
els recursos en salut mental en els pressuposts per a 2015?
El pressupost 2015 per al conjunt del Servei de Salut suposa
una gran passa en l'adequació del pressupost a la despesa real,
amb un increment total de 122,4 milions sobre el pressupost
inicial de l'exercici 2014.
Atès l'anterior, els recursos en salut mental es beneficiaran,
en la seva mesura, del referit augment. En aquesta línia, cal
destacar els objectius de la Memòria en la qual es fonamenta
aquest pressupost, la qual diu, en el programa 412, assistència
sociosanitària i salut mental:
Per a l'any 2015, els objectius es centren en les tasques
següents:
a) Consolidar i millorar les cobertures de les unitats.
Potenciar l'atenció i el seguiment de les persones amb un
trastorn mental greu especialment en l'entorn comunitari.
b) Intensificar la coordinació entre l'atenció primària i
l'atenció a la salut mental.
c) Cercar la coordinació assistencial i intensificar la
coordinació entre els serveis sanitaris i els serveis socials, així
com amb altres institucions implicades en la salut mental.
d) Aprofundir en les consideracions reals dels problemes de
les persones usuàries de l'atenció sociosanitària.
e) Millorar la qualitat dels serveis.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 9613/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (9). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quines passes s'han fet per garantir una cartera de serveis
comuns sanitaris i socials en salut mental a totes les illes?
Creació dels Equips de seguiment assertiu comunitari
(ESAC) a les àrees de Ponent i Tramuntana de Mallorca per tal
d'ampliar un model amb més continuïtat de cures i un major
protagonisme de l'atenció domiciliària i en la comunitat.
Posada en marxa de l'hospital de dia de psiquiatria a les
modernes instalAlacions del nou hospital de Can Misses.
A nivell de recursos humans s'han definit les places que han
de ser ocupades per les categories professionals d'especialista en
psicologia clínica i d'infermera especialista en salut mental,
creant les corresponents borses en les quals s'exigeix el títol
d'especialista.
S'està treballant en un PORH per a adscriure les Unitats
comunitàries de rehabilitació (UCR) i tot el personal de salut
mental que treballa en un sector concret a la gerència
d'especialitzada del sector corresponent, millorant la proximitat
i l'eficiència en la gestió de tots els recursos de cada sector de
salut mental.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 9614/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a salut
mental (10). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quins són els serveis que en pensen implementar per tal
d'esmenar les mancances en l'àrea de salut mental a l'illa
d'Eivissa?
Es va solAlicitar la incorporació d'un terapeuta ocupacional
a l'Hospital de dia, que s'ha fet efectiu el dia 20 d'octubre passa.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 9615/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (11). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
En quin estat es troba la creació de la Unitat comunitària
de rehabilitació per a malalts mentals a l'illa d'Eivissa?
Està solAlicitada en el Pla de necessitats de l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera per l'any 2014, des de començament
d'any.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 9616/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (12). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quins recursos d'integració laboral s'han promogut en
l'àrea de salut mental a l'illa d'Eivissa?
Servei d'Entrenament i Inserció Laboral per a persones amb
trastorn mental sever (SEIL).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 9617/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (13). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quins passos s'estan duent a terme per al de crear una
Unitat de Patologia dual que permeti abordar les patologies
que així ho requereixin, a l'Hospital Can Misses?
Els dispositius existents permeten abordar les patologies que
així ho requereixin, o bé mitjançant un tractament ambulatori de
manera coordinada a la Unitat de Salut Mental i el Centre
d'atenció a les drogodependències (CAD), o bé, en cas de
precisar ingrés hospitalari, en la Unitat d'Hospitalització Breu
de psiquiatria de l'Hospital Can Misses.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 9618/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans , relativa a salut
mental (14). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quines mesures s'han pres per tal de millorar els serveis de
salut mental en l'àmbit infantojuvenil a l'illa d'Eivissa?
Les mesures que s'han pres per millorar els serveis de salut
mental en l'àmbit infantojuvenil a l'illa d'Eivissa han estat
diverses:
S'ha reorganitzat l'equip de salut mental infantil i juvenil per
a optimitzar recursos, modificant el sistema d'anàlisi de la
demanada i treballant per a ajustar-lo a la cartera de serveis de
l'Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l'Adolescència
(IBSMIA), fet que ha permès reduir significativament les llistes
d'espera que fa 1'5 anys era de varis mesos i actualment és d'1
mes per a psiquiatra i d'entre 1-2 setmanes per a psicologia.
S'ha intensificat la relació amb altres dispositius involucrats
en l'atenció a menors, mitjançant reunions amb Equips
d'Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP), Conselleria
d'Educació, Menors, ... així com amb metges de família i
pediatres.
S'han realitzat reunions en cada centre de salut convidant
tots els metges de família i pediatres per a explicar la cartera de
serveis, aclarir dubtes i establir un programa de sessions
regulars que s'iniciarà el gener de 2015, amb la finalitat de
millorar la formació d'aquests professionals en l'Àrea de Salut
Mental Infantojuvenil, afavorir la detecció precoç de casos
susceptibles de tractament i la derivació ràpida a la Unitat de
salut mental infantojuvenil (USM-IJ), i facilitar la comunicació
fluida entre els professionals dedicats a l'atenció de l'infant i
l'adolescent.
Així mateix s'ha instaurat un sistema de formació continuada
per a l'equip multidisciplinar de la USM-IJ (de manera regular,
una vegada al mes, es contacta per videoconferència amb les
jornades monogràfiques organitzades per l'IBSMIA, i en les que
hi participen activament).
S'han estret vincles i es treballa de manera conjunta amb
IBSMIA, realitzant-se desplaçaments d'especialistes en salut
mental infantojuvenil des de Mallorca per a coordinar
actuacions i si és necessari, visitar conjuntament casos de
pacients complicats.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 9619/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (15). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quins passos s'estan fent per tal de garantir una formació
continuada en salut mental del personal sanitari i social als
hospitals de les Illes Balears?
El procés de la formació continuada interprofessional ha
millorat molt en els darrers anys, havent-se estructurat al voltant
de la Unitat Docent Multiprofessional en salut mental de les
Illes Balears (UDM-SM-IB).
Es realitza un programa de formació acreditada per la CFC
(Comissió de Formació Continuada de les Professions
Sanitàries de les Illes Balears) en diversos formats i horaris
segons els serveis que són accessibles per videoconferència des
de qualsevol dels centres del Servei de Salut: des de sessions
clíniques setmanals, com en el cas de l'Hospital de Manacor o
el d'Inca, fins a jornades senceres monogràfiques que es
realitzen periòdicament, com el quart dimecres de cada mes de
l'Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l'Adolescència
(IBSMIA), obert a professionals d'altres institucions, a part del
servei de salut i en connexió amb Menorca i Eivissa; el primer
dimecres de cada mes que es realitza a l'Hospital Psiquiàtric,
molt centrada en rehabilitació, i el segon i tercer dimecres de
cada mes referida a temes monogràfics de la salut mental
d'adults (Hospital de Son Llàtzer i Hospital Universitari de Son
Espases, respectivament). En el cas de Menorca, el segon
divendres de cada mes es realitza la sessió clínica de l'àrea i el
quart divendres la discussió de casos clínics per a plantejar el
millor abordatge possible per a determinats pacients en funció
del seu estat clínic i de les seves necessitats.
Totes aquestes activitats formatives es complementen amb
sessions específiques per a cada dispositiu en funció de les
necessitats (sessions bibliogràfiques, etc.) i amb la facilitació
per a l'assistència a cursos, congressos i estades formatives en
altres centres per part dels professionals de salut mental.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 9620/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (16). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
En quin estat es troba la revisió i actualització del protocol
sobre hospitalitzacions involuntàries del Pla Estratègic de
Salut Mental de les Illes Balears?
El 14 de febrer d'enguany es va tractar el tema en una
jornada formativa monogràfica duita a terme a la Sala d'actes de
l'Hospital Universitari de Son Espases, amb la presència
d'experts d'altres comunitats, responsables de salut mental,
d'urgències, del 061...
En una posterior reunió amb el Tinent Fiscal Superior de
Justícia de Balears (24 de febrer de 2014) es va establir la plena
vigència del protocol sobre hospitalitzacions involuntàries del
Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears.
El que s'ha fet des de llavors ha estat revisar els circuïts de
comunicació de cada unitat d'hospitalització dels diversos
sectors amb els sistema judicial.
En el cas de l'IBSMIA, on tots els ingressos psiquiàtrics són
involuntaris en tractar-se de menors, s'ha acabat de revisar el
mes passat, amb jutjats i fiscalia de menors, establint un
protocol millorat per tal d'assegurar que el Jutjat Degà disposarà
de la informació sempre en menys de 24 hores, inclosos els caps
de setmana.
En el cas de la unitat d'hospitalització breu de l'Hospital Son
Llàtzer també s'ha revisat recentment amb el jutge degà el
circuït de comunicació als jutjats de l'àrea.
La resta d'àrees de salut mental ja han acabat o estan en
procés de revisió.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 9621/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (17). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quan té previst la Conselleria de Salut posar en
funcionament la Unitat residencial de llarga estada per a
adults amb trastorns mentals estabilitzats?
Existeix una Unitat de Llarga Estada (ULE) i un
Psicogeriàtric amb 24 i 57 llits funcionant respectivament dins
l'Hospital Psiquiàtric.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 9622/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (18). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Té prevista la Conselleria de Salut l'ampliació dels
habitatges tutelats per a persones amb problemes de salut
mental?

La Conselleria de Salut no té prevista l'ampliació dels
habitatges tutelats per a persones amb problemes de salut
mental.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 9623/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (17). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Té previst la Conselleria de Salut desenvolupar programes
específics destinats als professionals que atenen les persones
majors amb problemes de salut mental?
Sí, s'ha començat a realitzar formació específica per a
professionals d'infermeria que atenen a les persones majors amb
problemes de salut mental del Psicogeriàtric, dispositiu ubicat
dins l'Hospital Psiquiàtric i dependent de l'Hospital Universitari
de Sons Espases.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 9624/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (20). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Es té prevista, des de la Conselleria de Salut, l'ampliació de
la plantilla de psiquiatres de l'illa d'Eivissa?
En el moment actual no està prevista una ampliació de la
plantilla de psiquiatres a l'illa d'Eivissa.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 9625/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a salut
mental (21). (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quan té previst la Conselleria de Salut establir el servei
d'atenció domiciliària per a persones amb trastorns de salut
mental a l'illa de Formentera?
El servei d'atenció domiciliària per a persones amb trastorns
de salut mental a l'illa de Formentera, havia estat en
funcionament fins gener de 2014, realitzant-se unes visites a
domicili per part de la psiquiatra que atén la USM a Formentera,
acompanyada pel metge de família o treballador social.
Enguany s'han hagut de limitar les intervencions a causa de
sobresaturació de les agendes de la psiquiatra que es desplaça a
Formentera 3 dies al mes. S'està treballant per a ampliar aquests
desplaçaments de 4 o 5 dies al mes, que permetria respondre
l'atenció domiciliària a Formentera d'una manera més regular.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 9695/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Agència Tributària de les Illes Balears el 2013.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Agència Tributària de les Illes Balears l'any 2013?
L'ATIB només va solAlicitar una autorització per a la
contractació d'una persona auxiliar de recepció, registre i
telèfon, que fa ser concedida en data 13 de novembre de 2013,
i que va permetre la formalització del contracte laboral temporal
de foment de l'ocupació amb persones amb discapacitat en data
24 de gener de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Martí Bosó.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 9697/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a CAIB Patrimoni, SA el 2013. (BOPIB núm. 170, de
24 d'octubre de 2014).
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat CAIB Patrimoni, SA l'any 2013?

11925

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat GESMA l'any 2012?
El Servei de Salut ha demanat les autoritzacions necessàries,
tant de personal sanitari com de personal de gestió i serveis, a
fi de mantenir la qualitat adequada de l'activitat assistencial.
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat GESMA l'any 2014?
Cal assenyalar que el Pla d'Ordenació de Recursos Humans
aprovat per Acord del Consell de Govern de 8 de febrer de
2013, preveu la suspensió de Gesma i la sectorització dels seus
recursos humans i materials en els serveis i en les gerències
territorials del Servei de Salut.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 9712/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Institut Balear de la Dona el 2013. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2014).
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Dona l'any 2013?
L'Institut Balear de la Dona no va solAlicitar cap autorització
per contractació de personal l'any 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

No, s'ha demanat cap autorització per contractació de
personal.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
BZ)
A les Preguntes RGE núm. 9706/14, 9749/14 i 9792/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a contractació de personal a GESMA els anys 2012,
2013 i 2014. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat GESMA l'any 2013?
Cal assenyalar que el Pla d'Ordenació de Recursos Humans
aprovat per Acord del Consell de Govern de 8 de febrer de
2013, preveu la suspensió de Gesma i la sectorització dels seus
recursos humans i materials en els Serveis Centrals i en les
Gerències Territorials del Servei de Salut.

Ordre de Publicació
CB)
A les Preguntes RGE núm. 9720/14, 9725/14, 9740/14,
9761/14, 9763/14, 9768/14, 9783/14, 9738/14, 9806/14,
9811/14 presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a contractació de personal a ISBA, a
Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a CAIB
Patrimoni, SA. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat ISBA (2012, 2013 i 2014)? Quantes autoritzacions per
contractació de personal ha demanat Promocions Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (2012, 2013 i 2014)? Quantes
autoritzacions per contractació de personal ha demanat CAIB
Patrimoni SA (2012 i 2014)?
No s'ha demanat cap autorització per contractació de
personal.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.
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Ordre de Publicació
CC)
A les Preguntes RGE núm. 9729, 9772/14 i 9815/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a contractació de personal al Servei de Salut del les
Illes Balears els 2013, 2012 i 2014. (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2014).
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat el Servei de Salut de les Illes Balears els anys 2013,
2012 i 2014?
El Servei de Salut ha demanat les autoritzacions necessàries,
tant de personal sanitari com de personal de gestió i serveis, a
fi de mantenir la qualitat adequada de l'activitat assistencial.
El conseller de Sanitat:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 9738/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Agència Tributària de les Illes Balears el 2012.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Agència Tributària de les Illes Balears l'any 2014?
L'ATIB només va solAlicitar una autorització per a la
contractació d'una persona auxiliar de recepció, registre i
telèfon, que va ser concedida en data 13 de novembre de 2013,
i que va permetre la formalització del contracte laboral temporal
de foment de l'ocupació amb persones amb discapacitat en data
24 de gener de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 9798/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Institut Balear de la Dona. (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2014).
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Dona l'any 2014?
L'Institut Balear de la Dona va demanar 3 autoritzacions per
nomenament de funcionaris interins l'any 2014.
Palma, 4 de desembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Agència Tributària de les Illes Balears l'any 2012?
L'ATIB no va demanar cap autorització per a la contractació
de personal l'any 2012.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 9755/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Institut Balear de la Dona el 2012. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2014).
Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat l'Institut Balear de la Dona l'any 2012?

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 9866/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Banca March i
AENA. ((BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Com valora el conseller de Turisme l'entrada de la Banca
March a la gestió d'AENA?
És una molt bona notícia per a la nostra comunitat autònoma
que al capital privat d'Aena hi entri una entitat bancària balear
i que un dels vocals del Consell d'Administració sigui un
empresari turístic de les illes.
Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

L'Institut Balear de la Dona va demanar 4 autoritzacions per
nomenament de funcionaris interins l'any 2012.
Palma, 4 de desembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 9781/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractació de
personal a Agència Tributària de les Illes Balears el 2014.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Ordre de Publicació
CI)
A les Preguntes RGE núm. 9891/14 a 9893/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
persones derivades a l'Hospital de la Creu Roja, a l'Hospital
Sant Joan de Déu i a l'Hospital de la Policlínica Miramar.
(BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).
Nombre de persones derivades a l'Hospital de la Creu
Roja, des de dia 1 de juliol al 17 d'octubre de 2014 pel Servei
de Salut, per hospitalització, consultes externes, realització de
prova diagnòstica, intervenció quirúrgica i mes.
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Hospital Creu Roja

Pacients entre les dates
solAlicitades

Ecografia
Hospitalització
Intervencions quirúrgiques
Proves de gabinets
Total

1.694
9
187
787
2.677

Nombre de persones derivades a l'Hospital de Sant Joan de
Déu, des de dia 1 de juliol al 17 d'octubre de 2014 pel Servei
de Salut, per hospitalització, consultes externes, realització de
prova diagnòstica, intervenció quirúrgica i mes.
Hospital Sant Joan de Déu

Pacients entre les dates
solAlicitades

Primeres consultes
Consultes successives
Ecografia
Hospitalització
Hospital de dia
Intervencions quirúrgiques
Medicació
Proves de gabinets
RMN
Sessions de rehabilitació
Sociosanitari
TAC
Total

1.577
8.116
572
4
237
859
69
803
519
5.157
127
84
18.115

Nombre de persones derivades a l'Hospital de la
Policlínica Miramar, des de dia 1 de juliol al 17 d'octubre de
2014 pel Servei de Salut, per hospitalització, consultes
externes, realització de prova diagnòstica, intervenció
quirúrgica i mes.
Policlínica Miramar

Pacients entre les dates
solAlicitades

Primeres consultes
Consultes successives
Hospitalització
Hospital de dia
Intervencions quirúrgiques
Proves de gabinets
Total

1.560
192
46
22
1.225
2
3.047

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 10069/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 24 d'octubre.
(BOPIB núm. 172, de 31 d'octubre de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència introduïts al Consell de
Govern de dia 24 d'octubre de 2014?
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27. Proposta d'acord pel qual es modifica el Pla Estratègic de
Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a l'exercici de 2014.
28. Proposta d'acord mitjançant el qual s'aprova la modificació
de la relació de llocs de treball corresponent al personal laboral
de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Palma, 10 de desembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 10101/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a cridades a l'112
per fumigacions indiscriminades. (BOPIB núm. 173, de 7 de
novembre de 2014).
Quantes cridades ha rebut des del mes d'octubre fins a
l'actualitat, el telèfon d'emergències 112, denunciant o
demanant ajuda per fumigacions indiscriminades?
L'112 no comptabilitza específicament fumigacions. Només
es deixa registre de les trucades relacionades amb fumigacions
de processionària. Durant el mes d'octubre de 2014 s'han
comptabilitzat un total de 50 incidents relacionats amb aquest
tipus de fumigacions.
El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente Mir.

Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 10212/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anticonceptius
orals prescrits per l'Ibsalut. (BOPIB núm. 173, de 7 de
novembre 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
CM)
A la Pregunta RGE núm. 10226/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 31 d'octubre.
(BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 31 d'octubre de 2014?
13. Proposta d'acord pel qual s'atorga l'autorització prèvia per
exercir la competència en matèria d'autorització de la despesa
per dur a terme la contractació dels serveis de recollida,
processament i difusió de la informació provisional dels
resultats de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als
Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa 2015.
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14. Proposta d'acord al Consell de Govern per a la dotació de
tres places de personal laboral de la categoria professional
d'auxiliar tècnic educatiu.
Palma, 10 de desembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 10234/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a temporada
turística i contractació. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre
de 2014).
Com valora el conseller de Turisme el fet que es tanqui la
temporada turística amb més de mig milió d'hores extres
treballades en negre?
No tenc coneixement d'aquest fet.
Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 10235/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a incompliment
compromís conseller qualitat turística lligada a qualitat en
l'ocupació. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).
Per quin motiu ha incomplert el conseller el seu compromís
de lligar, en el text del Reglament de la Llei del Turisme,
categories dels establiments hotelers i ocupació laboral?
En cap moment he assumit tal compromís.
Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CP)
A les Preguntes RGE núm. 10342/14 a 10344/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a enquesta de satisfacció serveis sanitaris
(1 a 3). (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).
En relació a l'enquesta del grau de satisfacció dels usuaris,
totes les variables d'avaluació són ordinals. No es poden treure
les mitjanes perquè no són quantitatives, son qualitatives, per
tant com han fet els càlculs de les mitjanes?
Efectivament, es tracta de variables categòriques d'escala
ordinal de l'1 al 5, associant els valors següents:
1= molt dolenta
2= dolenta
3= regular
4= bona
5= molt bona.

Els resultats s'obtenen a partir de la següent fórmula:
* Satisfacció general=
(n1*1)+(n2*2)+(n3*3)+(n4*4)+(n5*5)/(n1+n2+n3+n4+n5)
Quina quantitat o nombre han assignat a cada ítem
valoratiu? En relació amb l'enquesta del grau de satisfacció
dels usuaris, quines han estat les desviacions típiques
estàndards de totes i cada una de les mitjanes que figura a
l'informe sobre l'enquesta?
Satisfacció general
Administratius
Metges
Infermers
Fisioterapeutes
Terapeutes ocupacionals
Logopedes
Psicòlegs
Treballadors socials
Voluntariat
Proves diagnòstiques
Presa de medicaments
Exercicis
Dietes
Recursos existents
Hàbits en conducta o estils de vida
Facilitat per a concertar una cita
Temps d'espera en la consulta fins
a ser atès
Atenció en la consulta
Atenció del 061
Servei d'ambulàncies
Admissió
Elecció de menú
Qualitat del menjar
Quantitat de menjar
Intimitat
Comoditat de l'habitació
Senyalització
Horaris d'activitats
Neteja
4,2
Fins arribar al quiròfan
En la sala de reanimació
Informació als familiars

4,39
4,67
4,75
4,81
4,81
4,16
4,10
3,96
4,29
4,40
4,32
4,31
4,09
3,75
3,73
4,18
3.97

0,77
0,82
0,70
0,61
0,90
1,20
1,19
1,23
1,06
1,05
0,75
0,72
0,94
1,12
1,18
0,91
1,03

3,96
4,45
4,39
4,4
4,3
3,42
3,32
3,78
4,13
4,2
4,38
3,67
0,86
4,62
4,65
4,42

0,90
0,76
0,76
0,78
0,70
1,09
1,09
1,03
1,02
0,87
0,78
0,88
0,65
0,60
0,86

En relació amb l'enquesta del grau de satisfacció dels
usuaris, quins han estat els intervals de confiança de totes i cas
una de les variables ordinàries que figuren a l'informe sobre
l'enquesta?
mitjana interval
confiança
Satisfacció general
4,39
+- 0,023
Administratius
4,67
+- 0,026
Metges
4,75
+- 0,022
Infermers
4,81
+- 0,019
Fisioterapeutes
4,81
+- 0,028
Terapeutes ocupacionals
4,16
+- 0,037
Logopedes
4,10
+- 0,037
Psicòlegs
3,96
+- 0,038
Treballadors socials
4,29
+- 0,033
Voluntariat
4,40
+- 0,032
Proves diagnòstiques
4,32
+- 0,023
Presa de medicaments
4,31
+- 0,022
Exercicis
4,09
+- 0,029
Dietes
3,75
+- 0,035
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Recursos existents
Hàbits en conducta o estils de vida
Facilitat per a concertar una cita
Temps d'espera en la consulta fins
a ser atès
Atenció en la consulta
Atenció del 061
Servei d'ambulàncies
Admissió
Elecció de menú
Qualitat del menjar
Quantitat de menjar
Intimitat
Comoditat de l'habitació
Senyalització
Horaris d'activitats
Neteja
4,2
Fins arribar al quiròfan
En la sala de reanimació
Informació als familiars

3,73
4,18
3.97

+- 0,036
+- 0,028
+- 0,032

3,96
+- 0,027
4,45
+- 0,023
4,39
+- 0,023
4,4
+- 0,024
4,3
+- 0,021
3,42
+- 0,033
3,32
+- 0,033
3,78
+- 0,032
4,13
+- 0,031
4,2
+- 0,027
4,38
+- 0,024
3,67
+- 0,027
+- 0,026
4,62
+- 0,020
4,65
+- 0,018
4,42
+- 0,026

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CQ)
A les Preguntes RGE núm. 10362/14 a 10365/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a atenció sanitària a turistes estrangers comunitaris
(I a IV). (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).
Quina és la facturació per l'atenció sanitària a turistes
estrangers comunitaris durant els anys 2010, 2011, 2012 i
2013?
Exercici

Facturació a turistes
estrangers comunitaris
12.404.314,34i
13.438.471,96i
16.513.074,26i
18.399.150,12i

2010
2011
2012
2013
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CR)
A les Preguntes RGE núm. 10366/14 a 10369/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a atenció sanitària a turistes estrangers comunitaris
cobrada (I a IV). (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de
2014).
Quina quantitat de la facturació per l'atenció sanitària a
turistes estrangers comunitaris durant els anys 2010, 2011,
2012 i 2013 ha cobrat la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears?
Primer de tot s'ha de fer un aclariment del procés de
liquidació de les quantitats facturades per atencions sanitàries
als ciutadans comunitaris. Aquí s'ha de dir que es tracta d'un
procediment establert pel Reial Decret 1207/2006, de 20
d'octubre.
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Els imports facturats pel Servei de Salut mitjançant el
sistema FISS-WEB formen part del total a compensar pel
conjunt de l'Estat amb la resta de membres de la Unió Europea
per aquests tipus de prestacions sanitàries. En conseqüència,
allò finalment liquidat va en funció de l'evolució del saldo total
que li correspon a l'Estat espanyol i del percentatge que a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears li corresponen sobre
aquest fons comú.
Així doncs, com a resultat d'aquest procés de liquidació, el
que li pertoca a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
d'allò inicialment facturat en cadascun dels respectius anys, són
les següents quantitats:
2010
2011
2012
2013

10.595.827i
7.167.141i
7.810.038i
9.698.654i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 10378/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 7 de
novembre. (BOPIB núm. 174, de 14 de novembre de 2014).
16. Proposta d'acord pel qual s'autoritza la concessió d'una
subvenció de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
a la Universitat de les Illes Balears per a l'impuls dels estudis de
doctorat durant l'any acadèmic 2014.
Palma, 10 de desembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 10409/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a fiances i reparació
mobiliari ports. (BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de
2014).
Per quin motiu i a pesar de les elevades fiances que han
d'abonar els comerciants, no s'ha fet cap inversió en reparar
el mobiliari urbà de la zona portuària de Cala Bona (Son
Servera)?
La finança té com a objectiu assegurar el compliment de les
obligacions de l'autorització per ocupació de l'espai portuari i la
quantia ve determinada per l'estudi econòmic de l'explotació que
presenta el propi interessat i pel valor del sòl, per tant és
proporcional o no es pot considerar elevada. Un cop finalitzada
l'ocupació la fiança es torna, per tant no es pot destinar a fer cap
inversió.
A Cala Bona, durant la present legislatura, s'han fet
inversions de manteniment per valor de 14.000i i està previst
dur a terme l'obra del dragat del port que té un pressupost de
320.000i.
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Palma, 5 de desembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CU)
A la Pregunta RGE núm. 10412/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a promoció
Tagomago a la WTM. (BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de
2014).
Com valora el Govern que a l'estand de Balears a la World
Travel Market s'hagi fet la promoció turística de Tagomago, a
pesar de la situació judicial i el qüestionament de les diferents
administracions sobre els mitjans i activitat d'explotació que
s'hi desenvolupen en aquest illot protegit?
A l'estand de Balears a les fires turístiques es fa promoció de
les nostres illes, és a dir, de Mallorca-Menorca-EivissaFormentera i els seus productes turístics. No tenim constància
que s'hagi promocionat l'illa Tagomago a la World Travel
Market, per això us deman que ens aporteu informació al
respecte.
Palma, 5 de desembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CV)
A la Pregunta RGE núm. 10414/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a balanç World
Travel Market. (BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de 2014).
Quin balanç fa el Govern de la presència balear a la
darrera World Travel Market a Londres?
Us remet a la resposta que vaig donar a la pregunta oral que
em va formular la diputada Lourdes Bosch al plenari del passat
dia 11 de novembre, relativa a la valoració de l'assistència a la
fira World Travel Market.
Palma, 5 de desembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
CX)
A la Pregunta RGE núm. 10425/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a obres de
millora i manteniment dels centres educatius (I). (BOPIB núm.
175, de 21 de novembre de 2014).
Relació, per anys naturals, de les obres de millora i
manteniment dels centres educatius dutes a terme des de juliol
de 2011 a octubre de 2014 als centres educatius de l'illa de
Mallorca.
A l'illa de Mallorca s'han dut a terme obres de millora i
manteniment per valor de 10.441.515,79i, des de juliol de 2011
fins octubre de 2014.

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

Ordre de Publicació
CY)
A la Pregunta RGE núm. 10427/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a obres de
millora i manteniment dels centres educatius (III). (BOPIB
núm. 175, de 21 de novembre de 2014).
Relació, per anys naturals, de les obres de millora i
manteniment dels centres educatius dutes a terme des de juliol
de 2011 a octubre de 2014 als centres educatius de l'illa
d'Eivissa.
A l'illa d'Eivissa s'han dut a terme obres de millora i
manteniment per valor de 12.295.533,51i, des de juliol de 2011
fins octubre de 2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CZ)
A la Pregunta RGE núm. 10429/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a rehabilitació
del denominat Pati de Sa Lluna. (BOPIB núm. 175, de 21 de
novembre de 2014).
Relació dels contractes realitzats pel Govern de les Illes
Balears per a la rehabilitació del denominat Pati de Sa Lluna
d'Alaior amb expressió de l'empresa que ha realitzat les obres
i la durada de cadascun dels contractes.
Relació de contractes realitzats pel Govern de les Illes Balears
per a la rehabilitació del Pati de Sa Lluna amb expressió de
l'empresa i durada dels contractes.
• Contracte entre l'ATB i la UTE Pati de Sa Lluna, de dia 30
de setembre de 2010. Termini d'execució 96 setmanes.
• Acord entre l'ATB i la UTE Pati Sa Lluna, de 20 de
setembre de 2012, per continuar amb l'execució del
contracte fins al 30 d'abril de 2014.
• Modificació del contracte de 30 de setembre de 2010, entre
l'ATB i la UTE Pati de Sa Lluna, de 6 d'octubre de 2014, pel
qual s'amplia el termini d'execució del contracte fins al 30
de setembre de 2015.
Palma, 5 de desembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
DA)
A la Pregunta RGE núm. 10431/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a relació d'alts
càrrecs de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
(BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de 2014).
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El nombre d'expedients que han estat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència el mes de setembre de
2014 ha estat 166 i el mes d'octubre ha estat 151 (font
SISAAD).
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

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

Ordre de Publicació
DB)
A la Pregunta RGE núm. 10466/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques a hospitals privats setembre i
octubre 2014. (BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de 2014).
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de setembre i octubre de 2012 als hospitals privats amb ànim
de lucre o sens ànim de lucre pagades amb doblers públics
independentment de la fórmula administrativa que sustenti el
pagament? Se solAlicita s'especifiqui el nom de l'hospital o
clínica i el nombre d'intervencions realitzades. Se solAlicita
detall per mes.

HCR
HSJD
HPOL

Setembre
62
274
243

Octubre
108
146
1.791

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DC)
A la Pregunta RGE núm. 10470/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a endarreriments
nòmina dependència setembre i octubre 2014. (BOPIB núm.
175, de 21 de novembre de 2014).
De la quantia total de la nòmina del mes de setembre i
octubre, quina part correspon a endarreriments? Se solAlicita
detall per mes.

Setembre
Octubre

Endarreriments
706.843,24i
758.232,05i

La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
DD)
A la Pregunta RGE núm. 10471/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a baixes
dependència setembre i octubre 2014. (BOPIB núm. 175, de 21
de novembre de 2014).
Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència els mesos de setembre i
octubre de 2014? Se solAlicita detall per mes.

Ordre de Publicació
DE)
A la Pregunta RGE núm. 10472/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors Es
Fusteret setembre i octubre 2014. (BOPIB núm. 175, de 21 de
novembre de 2014).
Menors ingressats al centre Es Fusteret durant el mes de
setembre i octubre de 2014 detallat per setmanes i amb la
mesura corresponent:
Setembre 2014
4a setmana del 22 al 28: 2 internaments en règim semiobert.
Octubre 2014
3a setmana del 13 al 19: 2 convivències amb grup educatiu.
Palma, 1 de desembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
DF)
A la Pregunta RGE núm. 10473/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors
ingressats Es Mussol setembre i octubre 2014. (BOPIB núm.
175, de 21 de novembre de 2014).
Quants de menors han estat ingressats en les mesos de
setembre i octubre de 2014 i amb quina mesura judicial en el
Centre Es Mussol. Detall per setmanes i mesos.
Menors ingressats al centre Es Mussol durant el mes de
setembre i octubre de 2014 detallat per setmanes i amb la
mesura corresponents:
Setembre 2014
No n'hi ha.
Octubre 2014
3a setmana del 13 al 19: 1 convivència amb grup educatiu.
Palma, 1 de desembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
DG)
A la Pregunta RGE núm. 10474/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors
ingressats Es Pinaret setembre i octubre 2014. (BOPIB núm.
175, de 21 de novembre de 2014).

A la Pregunta RGE núm. 10476/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada més
alta a Es Mussol setembre i octubre de 2014. (BOPIB núm.
175, de 21 de novembre de 2014).

Quants de menors han estat ingressats en les mesos de
setembre i octubre de 2014 i amb quina mesura judicial en el
Centre Es Pinaret. Detall per setmanes i mesos.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant els mesos de setembre i octubre de 2014? Se
solAlicita detall per mes.

Menors ingressats al centre Es Pinaret durant el mes de
setembre i octubre de 2014 detallat per setmanes i amb la
mesura corresponents:

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Mussol
durant els mesos de setembre i octubre de 2014 ha estat:

Setembre 2014
4a setmana del 22 al 28: 1 internament en règim obert 1, 1
internament terapèutic en règim obert.

Ordre de Publicació
DI)

Setembre: 12 menors/joves.
Octubre: 14 menors/joves.
Palma, 1 de desembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Octubre 2014
1a setmana del 01 al 05: 1 internament en règim semiobert
1, 1 internament terapèutic en règim semiobert.
2a setmana del 06 al 12: 1 internament en règim semiobert.
3a setmana del 13 al 19: 2 internaments en règim semiobert.
4a setmana del 20 al 26: 1 permanència de cap de setmana
en centre.
5a setmana del 27 al 31: 1 internament terapèutic en règim
semiobert.

Ordre de Publicació
DJ)
A la Pregunta RGE núm. 10477/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada més
alta a Es Pinaret setembre i octubre de 2014. (BOPIB núm.
175, de 21 de novembre de 2014).

Total: 4 internaments en règim semiobert, 2 internaments
terapèutics en règim semiobert i 1 permanència de cap de
setmana en centre.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant els mesos de setembre i octubre de 2014? Se
solAlicita detall per mes.

Palma, 1 de desembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
DH)
A la Pregunta RGE núm. 10475/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada més
alta a Es Fusteret setembre i octubre de 2014. (BOPIB núm.
175, de 21 de novembre de 2014).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant els mesos de setembre i octubre de 2014? Se
solAlicita detall per mes.
L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Fusteret
durant els mesos de setembre i octubre de 2014 ha estat:
Setembre: 15 menors/joves +1 no retornat.
Octubre: 16 menors/joves.
Palma, 1 de desembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Pinaret
durant els mesos de setembre i octubre de 2014 ha estat:
Setembre: 53 menors/joves + 1 de caps de setmana + 9 no
retornats.
Octubre: 56 menors/joves + 1 de caps de setmana + 10 no
retornats.
Palma, 1 de desembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
DK)
A la Pregunta RGE núm. 10478/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors
atesos programa Medi Obert setembre i octubre de 2014.
(BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de 2014).
Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert els mesos de setembre i
octubre de 2014? Se solAlicita detall per mes.
Els joves amb mesura judicial de Medi Obert de la Llei
reguladora de la responsabilitat penal dels menors, Llei
Orgànica 5/2000, de 2 de gener, que han estat atesos són: 1233
en el mes de setembre i 1226 en el mes octubre de l'any 2014.
Palma, 9 de desembre de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
DL)
A la Pregunta RGE núm. 10520/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 14 de
novembre. (BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 14 de novembre de 2014?
12. Acord pel qual s'atorga l'autorització prèvia per exercir la
competència en matèria d'autorització i disposició de la despesa,
corresponent a l'ampliació de crèdit de la convocatòria de
subvencions per finançar especialitats formatives adreçades
prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, per al
període 2014-2016.
13. Acord pel qual s'atorga l'autorització prèvia al director
general del Servei de Salut de les Illes Balears per exercir la
competència en matèria d'autorització i disposició de la despesa,
corresponent a l'expedient de revisió d'ofici de reconeixement
extrajudicial del crèdit relatiu a la despesa en subministrament
energètic i aigua de diverses gerències del Servei de Salut de les
Illes Balears (exp. SSCC RD 214/14).
14. Acord pel qual s'autoritza el conveni de colAlaboració entre
la Conselleria de Família i Serveis Socials i el Consell Insular
de Formentera per al manteniment i funcionament de places de
centre de dia per a persones en situació de dependència per a
l'any 2014.
15. Acord pel qual s'aprova el Decret llei pel qual es modifica
l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears.
Palma, 10 de desembre de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DM)
A les Preguntes RGE núm. 10585/14 a 10588/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a destí del préstec BEI (I a IV). (BOPIB núm. 176, de
28 de novembre de 2014).
A quins projectes, amb quin cost per projecte i a quins
centres educatius de l'illes de Menorca, de Mallorca, d'Eivissa
i de Formentera es destinarà el préstec BEI que s'ha concedit
al Govern de les Illes Balears?
Les actuacions que es realitzaran per millorar les
infraestructures dels centres educatius a 4 línies bàsiques
d'actuacions que es refereixen a nous centres i ampliacions,
reformes, eliminació d'instalAlacions de fibrociment amb amiant
i eliminació de barreres arquitectòniques.
El cost previst total per a l'illa de Menorca és de
4.557.205,62i.
El cost previst total per a l'illa de Mallorca és de
23.318.465,19i.
El cost previst total per a l'illa d'Eivissa és de
2.742.630,84i.
El cost previst total per a l'illa d'Eivissa és de 20.000i.
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La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DN)
A les Preguntes RGE núm. 10605/14 a 10608/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a plaques solars a l'Hospital Universitari de Son
Espases, a instalAlació fotovoltaica de l'Hospital Universitari
de Son Espases, a estalvi econòmic produït per les plaques
solars a l'Hospital de Son Espases i a estalvi econòmic produït
per la instalAlació fotovoltaica a l'Hospital de Son Espases.
(BOPIB núm. 176, de 28 de novembre de 2014).
Xifra de la lectura de comptadors de quilovats de les
plaques solars a l'Hospital Universitari Son Espases des de
gener 2011 fins a l'actualitat.
Existeixen estudis preliminars al respecte però no un pla
definitiu, per la qual cosa no es pot proporcionar aquest
document.
Xifra de la lectura de comptadors de la instalAlació
fotovoltaica de l'Hospital Universitari Son Espases des de
gener 2011 fins a l'actualitat.

Períodes de lectura
Anterior 15/04/2014
De 15/04/14 a 24/04/14
De 24/04/14 a 20/05/14
De 20/05/14 a 03/06/14
De 03/06/14 a 10/06/14
De 10/06/14 a 17/06/14
De 17/06/14 a 24/06/14
De 24/06/14 a 01/07/14
De 01/07/14 a 15/07/14
De 22/07/14 a 22/07/14
De 22/07/14 a 29/07/14
De 29/07/14 a 05/08/14
De 05/08/14 a 19/08/14
De 19/08/14 a 26/08/14
De 26/08/14 a 09/09/14
De 09/09/14 a 16/09/14
De 16/09/14 a 23/09/14
De 23/09/14 a 07/10/14
De 07/10/14 a 21/10/14

Registre
46.109
7.580
19.224
9.511
5.418
4.826
5.125
5.266
11.366
5.014
4.913
3.663
8.759
4.639
9.375
6.451
3.793
7.629
8.749

Acumulat
46.109 KWh
53.689 KWh
72.913 KWh
82.424 KWh
87.842 KWh
92.668 KWh
97.793 KWh
103.059 KWh
114.425 KWh
119.439 KWh
124.352 KWh
128.015 KWh
136.774 KWh
141.413 KWh
150.788 KWh
157.239 KWh
161.032 KWh
168.661 KWh
1773.410 KWh

Estalvi econòmic produït per les plaques solars a l'Hospital
Universitari Son Espases des de gener 2011 fins a l'actualitat.
La instalAlació de les plaques solars no disposa de
comptadors d'energia entregada per instalAlació solar tèrmica,
per la qual cosa no es pot donar un valor d'estalvi econòmic.
Estalvi econòmic produït per la instalAlació fotovoltaica a
l'Hospital Universitari Son Espases des de gener 2011 fins a
l'actualitat.
Producció real del 15/04/2014 a 21/10/2014 131.301 KWh
Simulació de producció per al període
151.115KWh
Desviament segons estimació anual de
producció
13,11%
Estimació del cost del KWh elèctric
0,15i
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26.611,50i

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DO)
A la Pregunta RGE núm. 10609/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 21 de
novembre. (BOPIB núm. 176, de 28 de novembre de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 21 de novembre de 2014?
28. Proposta d'acord pel qual s'atorga al vicepresident i conseller
de Presidència l'autorització prèvia per a la concessió d'una
subvenció directa (article 7.1 c del text refós de la Llei de
subvencions) al Clúster Audiovisual de les Illes Balears.
29. Proposta d'acord de Consell de Govern de rectificació
d'errors materials, aritmètics i de fet en relació a l'Acord de
Consell de Govern de dia 31 d'octubre de 2014 pel qual s'atorga
l'autorització prèvia per exercir la competència en matèria
d'autorització i disposició de la despesa per dur a terme la
contractació dels serveis de recollida, processament i difusió de
la informació provisional dels resultat de les eleccions al
Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars de
Mallorca, Menorca i Eivissa 2015.
30. Proposta d'acord pel qual s'atorga al vicepresident i conseller
de Presidència l'autorització prèvia per a la concessió d'una
subvenció directa (article 7.1 c del Text refós de la Llei de
subvencions) a l'Associació Jovent Segle XXI.
31. Proposta d'acord pel qual s'atorga al vicepresident i conseller
de Presidència l'autorització prèvia per a la concessió d'una
subvenció directa (art. 7.1 c del Text refós de la Llei de
subvencions) a l'entitat Creu Roja Espanyola
32. Proposta d'acord d'atorgament de l'autorització prèvia per
exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de
la despesa, corresponent a l'expedient de proposta de concessió
d'una subvenció a favor de la Universitat de les Illes Balears,
per contractar 11 becaris adscrits a aquest centre que varen
obtenir una beca predoctoral per a la formació de personal
investigador concedida d'acord amb la convocatòria realitzada
per Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats
de 6 d'agost de 2014.
33. Proposta d'acord pel qual s'autoritza la concessió d'una
subvenció de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
de les Illes Balears per a la gestió dels Instituts Universitaris de
Recerca durant l'any acadèmic 2014-2015.
34. Proposta d'acord per la qual s'atorga l'autorització prèvia al
director general del Servei de Salut de les Illes Balears per
exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de
la despesa corresponent a l'expedient de revisió d'ofici
"Reconeixement extrajudicial del crèdit relatiu a la despesa en
el subministrament de farmàcia hospitalària i productes sanitaris
per als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears" (exp.
SSCC RD 217/14).

35. Proposta d'acord pel qual s'aprova el Decret llei de 2014, de
mesures urgents per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local.
Palma, 8 de gener de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DP)
A la Pregunta RGE núm. 10616/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a cost programes
IB3. (BOPIB núm. 177, de 5 de desembre de 2014).
Quin és el cost de la programació d'IB3 Ràdio i Televisió?
(Indicar cost per programa, productora encarregada i
import, desglossant 2012, 2013 i 2014).
S'adjunten relacions demanades d'IB3 Televisió:
- Any 2012: (Annex I): s'adjunta relació.
- Any 2013: (Annex I): Demanat amb la pregunta 8263/14,
de 8 d'octubre de 2014. S'adjunta relació.
- Any 2014: (Annex I): Demanat amb la pregunta 8264/14,
de 8 d'octubre de 2014, dels sis primers mesos. S'adjunta relació
d'aquests sis mesos per no haver finalitzat l'any.
S'adjunten relacions demanades d'IB3 Ràdio:
- Dels anys 2012, 2013 i 2014 (Annex II): S'adjunta relació
Santa Ponça, 24 de desembre de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep M. Codony Oliver.
Els annexos esmentats a la resposta queden dipositats al
Registre General de la cambra i es poden consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
DQ)
A les Preguntes RGE núm. 11346/14 a 11349/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a contractes de seguretat d'edificis o instalAlacions del
Govern (I a IV). (BOPIB núm. 177, de 5 de desembre de 2014).
Quins contractes de seguretat d'edificis o instalAlacions del
Govern s'han renovat durant els anys 2012, 2013 i 2014?
Quins són els pagaments pendents a empreses que tenen
contractes de seguretat d'edificis o instalAlacions del Govern a
dia d'avui? Indicant empreses i quantitat deguda.
Per part de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, s'han dut
a terme els contractes de seguretat següents:
CONTR 20117392 formalitzat amb ISS SOLUCIONES DE
SEGURIDAD SL
Contracte anticipat de despesa per a la seguretat i vigilància dels
edificis adscrits a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació. Aquest contracte tenia un termini
d'execució de 2 anys, des de l'1 de gener de 2012 fins al 31 de
desembre 2013.
DES01 20132407 formalitzat amb TASP (Tècnics Auditors
de Seguretat i Protecció Balears, SL
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Aquest contracte, derivat d'un acord marc, té com a objecte el
servei de seguretat i vigilància de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts i un termini d'execució des de l'1 de gener de 2014
fins al 31 de desembre de 2015.
A dia d'avui, estan pendents de pagament les factures dels
mesos de setembre, octubre i novembre, la qual cosa suposa un
total de 16.513,24i
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
DR)
A la Pregunta RGE núm. 11369/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 28 de
novembre. (BOPIB núm. 177, de 5 de desembre de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 28 de novembre de 2014?
19. Proposta d'acord de manifestació del criteri del Govern de
les Illes Balears respecte de la presa en consideració i la
tramitació de la Proposició de llei de règim sancionador en
matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques
(esportives i recreatives) a les Illes Balears (RGE 10595/2014).
21. Proposta d'acord al Consell de Govern d'autorització de
l'expedient de despesa a favor del Servei de Salut amb motiu
d'una ampliació de crèdit en el capítol 4 per atendre les
necessitats pressupostàries addicionals per a l'exercici 2014.
Palma, 9 de gener de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
DS)
A la Pregunta RGE núm. 11437/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a control infraccions
urbanístiques a la Serra de Tramuntana (1). (BOPIB núm. 178,
de 12 de desembre).
Quina mena de control duu a terme la Conselleria per
garantir que els nous establiments turístics oberts al paratge
de la Serra de Tramuntana no han comès cap infracció
urbanística prèvia?
La disciplina urbanística és competència de l'administració
local.
Palma, 18 de desembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
DT)
A la Pregunta RGE núm. 11438/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a control infraccions
urbanístiques a la Serra de Tramuntana (2). (BOPIB núm. 178,
de 12 de desembre).
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
DU)
A la Pregunta RGE núm. 11439/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a companyia aèria
pròpia. (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre).
Creu el conseller que seria viable la constitució d'una
companyia aèria pròpia de les Illes Balears?
No. Els sistema aeronàutic espanyol, dins el marc de la Unió
Europea, es regeix per la lliure competència tant en el seu
funcionament com en el marc de la creació de companyies
aèries. Per tant, la creació de companyies ha d'anar liderada per
la iniciativa privada.
Palma, 13 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
DV)
A la Pregunta RGE núm. 11451/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a segregació
alumnes a Manacor. (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre).
Quines accions té previstes la Conselleria per evitar la
segregació d'alumnes al municipi de Manacor, on el 60% dels
alumnes nouvinguts es concentren als centres públics?
Pel que respecta a les solAlicituds de plaça escolar
formalitzada fora de termini (alumnat nouvingut) la Conselleria
d'Educació assigna plaça als centres educatius sostinguts
totalment o parcialment amb fons públics) on existeixen vacants
per als nivells i estudis requerits, sempre intentant valorar de
forma acurada totes les circumstàncies que concorren (familiars,
socioeconòmiques) i tractant de comptabilitzar-les amb una
plaça escolar que s'hi ajusti tant com sigui possible.
Durant el procés d'escolarització, les famílies, tot exercint el
seu dret a la lliure elecció de centre educatiu, d'acord amb la
normativa legal vigent que regula el procés d'escolarització,
solAliciten plaça escolar en un centre, ja sigui públic o concertat,
de la seva elecció.
A l'actualitat es gestiona la planificació del procés
d'escolarització corresponent al curs escolar 2015-2016 i es
treballa conjuntament amb l'Ajuntament de Manacor i els
directors/es de tots els centres escolars de Manacor i Portocristo
(EI, EP) per tal de garantir una distribució equilibrada d'alumnes
sense que demanin plaça a 4t d'EI (3 anys) per al curs 20152016. S'adoptaran consensuadament decisions al respecte.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
DX)
A la Pregunta RGE núm. 11452/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
despreniment sòtil centre públic del Molinar. (BOPIB núm.
178, de 12 de desembre).
Quants d'avisos en relació amb les males condicions del
sòtil del centre públic del Molinar va rebre la Conselleria
abans que aquest es desprengués?
Havent consultat el registre d'entrada del que disposam,
entre els avisos que hem rebut d'aquest centre no n'hi ha cap
relacionat amb el sòtil. Degut que els CEIP són de titularitat
municipal, s'ha d'actuar d'acord i amb coordinació amb
l'Ajuntament, i és així com s'actuarà.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DY)
A la Pregunta RGE núm. 11453/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a baixes
laborals al servei de salut 2014. (BOPIB núm. 178, de 12 de
desembre).
Quin són els motius de l'augment de les baixes laborals en
el Servei de Salut 2014?
A les bases de dades no figuren les causes de les baixes
laborals.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
DZ)
A les Preguntes RGE núm. 11455/14 i 11456/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a hores pendents de recuperar
treballadors Servei Salut 2013-2014 i hores recuperades
treballadors Servei Salut 2013-2014. (BOPIB núm. 178, de 12
de desembre).
Quantes hores pendents de recuperar té el Servei de Salut
amb els seus treballadors? Se solAlicita detall per centre dels
anys 2013 i fins 31 d'octubre de 2014. Quantes hores s'han
recuperat per part dels treballadors del Servei de Salut? Se
solAlicita detall per centre dels anys 2013 i fins 31 d'octubre de
2014.
Els treballadors del Servei de Salut han complert la jornada
anual ponderada establerta a la normativa vigent.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
EA)
A la Pregunta RGE núm. 11607/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a barreres
arquitectòniques. (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre).
A quins centres escolars de les Illes Balears té previst el
Govern fer obres per tal de suprimir-hi barreres
arquitectòniques, desglossat per illes?
Menorca:
Alaior: IES Josep Miquel Guàrdia.
Maó: IES Cap de Llevant, IES Joan Ramis i Ramis, IES
Pasqual Calbó i Caldés.
Ferreries: IES Biel Martí.
Ciutadella: IES Josep Maria Quadrado, IES Maria Àngels
Cardona.
Mallorca:
Alcúdia: IES Alcúdia.
Andratx: IES Baltasar Porcel, CEIP Es Vinyet.
Artà: IES Llorenç Garcias i Font.
Binissalem: IES Binissalem.
Calvià: IES Bendinat, IES Calvià, IES Son Ferrer, CEIP
Jaume I.
Campos: IES Damià Huguet.
Capdepera: IES Capdepera.
Esporles: IES Esporles.
Felanitx: IES Felanitx, CEIP Reina Sofia.
Inca: IES Berenguer d'Anoia; IES Pau Casasnovas.
Llucmajor: IES Llucmajor, IES S'Arenal.
Manacor: IES Manacor, IES Mossèn Alcover.
Marratxí: IES Son Ramonell. Muro: IES Albuhaira.
Palma: CEPA Camp Redó, IES Antoni Maura, IES Arxiduc
Lluís Salvador, IES Aurora Picornell, IES Francesc de Borja
Moll, IES Guillem Sagrera, IES Joan Alcover, IES Joan Maria
Thomàs, IES Josep Maria Llompart, IES Josep Sureda i Blanes,
IES Juníper Serra, IES La Ribera, IES Madina Mayurqa, IES
Politècnic, IES Ramon Llull, IES Ses Estacions, IES Son Pacs,
IES Son Rullan, IES Emili Darder, CEIP Gènova, CEIP Infante
Don Felipe, CEIP Jafuda Cresques, CEIP Màxim Alomar Josa,
CEIP Son Quint, CEIP Son Rullan.
Pollença: IES Guillem Cifre de Colonya, IES Port de
Pollença.
Porreres: IES Porreres.
Sa Pobla: IES Sa Pobla IES Can Peu Blanc, IES Sa Pobla
IES Joan Taix, CEIP Nostra Senyora de Vialfàs, CEIP Sa
Graduada.
Santanyí: IES Santanyí, CEIP Blai Bonet.
Sineu: IES Sineu.
Sóller: IES Guillem Colom Casasnovas. EEI L'Horta.
Son Servera: IES Son Servera.
Santa Margalida: IES Santa Margalida.
Eivissa:
Vila: IES Isidor Macabich, IES Sa Blanca Dona, IES Sa
Colomina, IES Santa Maria d'Eivissa.
Sant Antoni de Portmany: IES Quartó de Portmany, IES
Sant Antoni, CEIP Can Coix.
Sant Joan de Labritja: IES Balàfia.
Sant Josep de Sa Talaia: IES Algarb, IES Sant Agustí, CEIP
Sant Jordi.
Santa Eulària des Riu: IES Xarc, CEIP Can Cantó, CEIP
Can Misses, CEIP Sa Blanca Dona, CEIP Sant Ciriac.
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Formentera: IES Marc Ferrer.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
EB)
A la Pregunta RGE núm. 11611/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a actuacions
davant el tancament de l'Editorial Moll. (BOPIB núm. 178, de
12 de desembre).
Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats davant el tancament de
l'Editorial Moll, en referència al seu fons bibliogràfic?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, a través
de l'Institut d'Estudis Baleàrics, està mantenint contactes amb
l'editor Francesc Moll de cara a una possible compra dels drets
d'edició d'una sèrie de colAleccions que formen part del fons
bibliogràfic de l'Editorial Moll.
Se li va transmetre una primera oferta i s'està a l'espera que
el senyor Francesc Moll contesti la proposta per seguir
negociant o iniciar els tràmits per tirar endavant aquesta
compra.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
EC)
A la Pregunta RGE núm. 11690/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a demandes xarxa
EAPN-Illes Balears. (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre).
A la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats: La
xarxa per a la inclusió social EAPN-Illes Balears va denunciar
el desembre de 2014 que més de 450 alumnes de les Illes
Balears resten a l'espera que la Conselleria d'Educació aprovi
els corresponents Programes de Formació Professional Bàsica
dirigits als colAlectius més vulnerables. Quines dades disposa
la Conselleria quant a alumnes pendents dels programes?
El nombre de PQPI que es varen desenvolupar mitjançant la
concessió de subvencions els dos darrers cursos són:
- Corresponents al curs 2012-2013: 21 programes en entitats
i 11 programes desenvolupats per ajuntaments.
- Corresponents al curs 2013-2014: 19 programes en entitats
i 10 programes desenvolupats per ajuntaments.
Al curs 2014-2015, d'acord amb el calendari d'implantació de la
LOMCE, els PQPI es substitueixen pels cicles formatius de
formació professional bàsica que es desenvolupen als centres
educatius públics i concertats. És difícil saber el nombre
d'alumnes que no han optat per aquests nous ensenyaments. No
obstant això la Conselleria posarà en marxa programes per als
colAlectius més vulnerables.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
ED)
A la Pregunta RGE núm. 11691/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a demandes xarxa
EAPN-Illes Balears (II). (BOPIB núm. 178, de 12 de
desembre).
A la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats: La
xarxa per a la inclusió social EAPN-Illes Balears va denunciar
el desembre de 2014 que més de 450 alumnes de les Illes
Balears resten a l'espera que la Conselleria d'Educació aprovi
els corresponents Programes de Formació Professional Bàsica
dirigits als colAlectius més vulnerables. Quan preveu la
Conselleria aprovar els esmentats programes?
La convocatòria de les subvencions per dur a terme els
programes que poden desenvolupar les entitats i les
corporacions locals es publicarà els darrers dies del mes de
desembre de 2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
EE)
A les Preguntes RGE núm. 11719/14, 11720/14 i 11721/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás,
relatives a expedients sancionadors en matèria de transport
marítim i activitats aquàtiques i subaquàtiques 2012, 2013 i
2014. (BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de 2014).
Quants expedients sancionadors ha obert la Conselleria de
Turisme els anys 2012, 2013 i 2014 en matèria de transport
marítim i activitats aquàtiques i subaquàtiques?
Cap a l'any 2012, 21 a l'any 2013 i 6 a l'any 2014.
Palma, 12 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Ordre de Publicació
EF)
A la Pregunta RGE núm. 11724/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a declaració
d'interès autonòmic del projecte Aparador Turístic IntelAligent
(TIE). (BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de 2014).
Com afecta la declaració d'interès autonòmic del projecte
Aparador Turístic IntelAligent (TIE) a la seva execució i
sobretot, al contracte amb l'empresa El Corte Inglés
Informática, SA? Si existeixen informe jurídic al respecte,
adjuntar).
Els efectes de la declaració d'interès autonòmic de qualsevol
projecte estan regulats al capítol II de la Llei 4/2010, de 16 de
juny, de Mesures Urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes
Balears.
Aquests efectes són l'impuls preferent i ràpid dels tràmits
administratius davant qualsevol administració i la reducció dels
terminis establerts als procediments a la meitat.
Palma, 19 de desembre de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
EG)
A les Preguntes RGE núm. 11726/14 a 11729/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás,
relatives a temporada turística a Mallorca, a Menorca, a
Eivissa i a Formentera. (BOPIB núm. 179, de 19 de desembre
de 2014).
Com valora el conseller la darrera temporada a Mallorca,
a Menorca, a Eivissa i a Formentera?
Aquestes preguntes ja van ser contestades al plenari del
Parlament dia 9 de desembre. Per tant el remet a la resposta que
vaig donar a les preguntes 11532/2014, 11533/2014 i
11534/2014.
Palma, 13 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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