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AP) A la Pregunta RGE núm. 640/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a concessió del servei de grua
del port de Cala Bona.
12638
AQ) A la Pregunta RGE núm. 641/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a benzinera del port de Cala
Bona.
12638
AR) A la Pregunta RGE núm. 681/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 23 de gener de 2015.
12639
AS) A la Pregunta RGE núm. 683/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a execució de la Sentència 73/13.
12639
AT) A les Preguntes RGE núm. 688/15 a 690/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a despeses cost i
partida del XXI Consell de comunitats.
12639
AU) A la Pregunta RGE núm. 718/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a participació i colAlaboració
de periodistes menorquins a IB3.
12639
AV) A les Preguntes RGE núm. 886/15 a 892/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a quiròfans
funcionant als hospitals d'Eivissa, d'Inca, de Formentera, de Manacor, de Menorca, Son Llàtzer i Universitari de Son Espases.
12640
AX) A les Preguntes RGE núm. 893/15 a 896/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE als
hospitals públics i a l'Hospital Verge de la Salut.
12640
AY) A la Pregunta RGE núm. 897/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòleg/oga per a IVE
a l'Hospital Verge de la Salut.
12640
AZ) A la Pregunta RGE núm. 898/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques privades
autoritzades.
12640
BA) A les Preguntes RGE núm. 899/15 i 900/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
clíniques privades autoritzades (II i III).
12640
BB) A les Preguntes RGE núm. 901/15 i 902/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
clíniques privades autoritzades (IV i V).
12640
BC) A les Preguntes RGE núm. 903/15 i 904/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòlegs/ogues a cada hospital públic i objectors.
12641
BD) A la Pregunta RGE núm. 906/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nins/nines acollits al PADI.
12641
BE) A la Pregunta RGE núm. 909/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a voluntats anticipades
registrades.
12641
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de març de
2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3052/15, relativa a acords en relació amb el pacte per a
la inclusió social, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears acorda donar-se per
assabentat dels punts prioritzats per la Comissió de Seguiment
del Pacte per a la inclusió social i concretament assumeix com
a propi el contingut de les accions que es relacionen a
continuació:
Acció 3: Consens dels drets bàsics de les persones (alimentació,
habitatge, accés a la sanitat, ... ).
o Actuacions prèvies necessàries:
• Unificar els indicadors necessaris que han de possibilitar
un informe únic i homologat per tots (entitats i
administracions) i que cada organisme ho pugui treure de les
seves bases de dades.
• Estudiar conjuntament amb els ajuntaments la possibilitat
de garantir el dret a estar empadronat/censat. S'acorda que
en el cas de no tenir domicili estable els serveis socials han
de poder prestar aquest dret. Es veu necessari facilitar
l'accés depenent de les necessitats socials que vagin sorgint.
Aquest element és clau per a la localització i la informació
de les persones.
• Dret a tenir "certificat de vulnerabilitat" o altre nom que
sembli més adient. S'acorda que des del Parlament s'instarà
el Govern a crear de forma urgent una comissió de feina que
estableixi els criteris necessaris perquè entitats socials
puguin ser certificadores de la situació de vulnerabilitat i/o
exclusió.
• Desenvolupar el model de concertació social en els serveis
socials en un termini màxim d'any i mig després de les
eleccions.
• Dret a la informació dels drets, serveis, funcionament, ...
com a ciutadà. Ha d'estar acotada en el temps la demanda de
primera visita (no és possible que una persona que acudeix
a un servei determinat hagi d'esperar algun temps sols per
tenir informació).
o Habitatge:
• Garantir sostre i potenciar polítiques d'habitatge amb
lloguers socials. Es remarca la necessitat de tenir presents
els procediments d'adjudicació d'habitatges amb lloguer
social quan hi ha procediments de retirada/guarda de menors
per causes exclusivament econòmiques. En relació amb el
dret a tenir un sostre, des de la comissió de seguiment es
proposen una sèrie d'actuacions concretes:
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• Instaurar un programa de garantia als llogaters per
facilitar el lloguer d'habitatges, similar a l'experiència de
Palma Habitada però amb una gestió des d'IBAVI.
• Negociació amb promotors i amb entitats bancàries
• Treballar per a la consecució de sostres temporals
sempre en condicions d'habitabilitat.
o Sanitat:
• Garantir l'accés i l'atenció sanitària als colAlectius més
vulnerables en situació de risc i/o exclusió social.
o Educació:
• De 0 a 16 anys, garantir una educació d'accés públic i de
qualitat equitativa, posant mesures concretes de
compensació de les desigualtats i de repartiment dels
recursos en funció d'aquestes desigualtats.
• Garantir l'accés a serveis de suport educatiu a tot l'alumnat
amb necessitat de reforç escolar per tal de garantir l'èxit
escolar i evitar l'abandonament escolar.
• Garantir l'accés a recursos de segona oportunitat per a tots
aquells joves de 16 anys que ho necessitin per al seu
desenvolupament integral.
• Garantir material i equipament escolar a les famílies amb
certificat de risc i/o vulnerabilitat.
o Justícia:
• Garantir i facilitar la informació d'accés a la Justícia a tots
els ciutadans i especialment a aquells que viuen una situació
de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social, perquè és un dret
que no arriba a totes les persones, ja sigui per una qüestió
cultural o per manca d'informació.
o Participació
• Dret a participar com a ciutadà. Es posaran mesures
educatives i inclusives per fomentar la participació i que així
sigui un dret que es faci efectiu i que qualsevol persona es
pugui sentir ciutadà de ple dret.
Acció 10: Regulació d'una renda social a través d'una llei
autonòmica amb reglaments insulars, a partir de la redefinició
de l'RMI.
o Ha de quedar establert un decret de desenvolupament de la
renda bàsica lligada a situacions de necessitat i vinculades a un
pla individual o familiar de treball social. Se n'acorda establir un
compromís de desenvolupament en un termini màxim d'un any
i mig després de les eleccions.
Acció 23: Creació d'una comissió de feina que estableixi els
criteris per reconèixer les entitats socials per tal que siguin
certificadores de la situació de vulnerabilitat i/o exclusió.
o Dret a tenir certificat de vulnerabilitat o altre nom que
sembli més adient. S'acorda que des del Parlament s'instarà el
Govern a crear de forma urgent una comissió de feina que
estableixi els criteris necessaris perquè entitats socials puguin
ser certificadores de la situació de vulnerabilitat i/o exclusió, a
més dels serveis socials públics que ja ho són.
Acció 27: Constitució del grup de treball per substituir
progressivament les convocatòries de subvencions anuals pels
procediments de subvencions pluriennals i/o contractes
programa o concertació social.
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o S'estableix un compromís de treballar per la concertació
social en un termini màxim d'any i mig després de les
eleccions."
A la seu del Parlament, 26 de març de 2015.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de març de 2015, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 11360/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de cobrir les places
d'inspectors accidentals acomiadats a principi de curs. (BOPIB
núm. 177, de 5 de desembre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de març de
2015, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 11587/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a assegurar la recepció
dels canals de televisió digital terrestre que emeten en llengua
catalana a les Illes Balears. (BOPIB núm. 178, de 12 de
desembre de 2014).

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
A)
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Compareixença dels Sr. Juan Jiménez Castillo i Sr. Julián
Ruiz Bravo, en relació amb "Anàlisi de la situació educativa de
les Illes Balears" i amb "La reforma de la LOE",
respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de març de 2015, tengué
lloc la compareixença dels Sr. Juan Jiménez Castillo i Sr. Julián
Ruiz Bravo, que, en relació amb la Ponència d'estudi per tal
d'assegurar la partició en l'elaboració del Pacte per l'Educació
de totes les forces polítiques representades, així com la d'entitats
i de persones expertes que es consideri convenient, informaren
sobre el tema indicat.

Ordre de Publicació
B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de març de
2015, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 11858/14, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a garantir la recepció dels
canals de televisió afectats per la supressió d'un multiplex
autonòmic. (BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de 2014).

2.5. INFORMACIÓ

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
Modificació de l'ordre del dia de Comissió de Cultura,
Educació i Esports (preguntes RGE núm. 3841/14 a 3847/14,
3849/14 a 3852/14, 9010/14 i 9961/14 a 9963/14).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de març de 2015, es va
aprovar la modificació de l'ordre del dia en el sentit d'ajornar,
atès l'escrit RGE núm. 3047/15, presentat pel Govern de les Illes
Balears, les preguntes esmentades, de la diputada Sra. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
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alumnat estranger (1 a 9, 11 i 12), a convenis amb el Ministeri
d'Educació i a Pla Educa (I a III), publicades al BOPIB núm.
146, 168 i 170, d'11 d'abril, 10 d'octubre i 24 d'octubre de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 8438/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a mesures tributàries
per fomentar l'ocupació. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre
de 2014).
Quines mesures tributàries aplica o pensa aplicar la
Conselleria d'Hisenda per tal de fomentar l'ocupació?

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2050/15
(RGE núm. 3144/15).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de març de 2015, el
Grup Parlamentari MÉS va retirar la proposició no de llei
esmentada, relativa a suspensió de les mesures reguladores de
l'activitat dels monitors i entrenadors de l'esport base, publicada
al BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de 2015.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Les mesures tributàries destinades a estimular l’activitat
econòmica i el consum intern i, amb això, fomentar l’ocupació
es troben en la Llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, això és, en la
Llei 13/2014, de 29 de desembre, aprovada recentment pel
Parlament de les Illes Balears. En aquest sentit, i com s’explica
en l’exposició de motius de la llei esmentada, se suprimeixen
totes les taxes directament relacionades amb l’inici de qualsevol
activitat empresarial o professional, llevat, únicament, les
corresponents als grans establiments comercials, i
s’introdueixen nous beneficis fiscals en l’àmbit dels imposts
cedits; en aquest darrer sentit, i entre d’altres mesures
tributàries, es redueixen amb caràcter general els tipus en
l’escala de gravamen autonòmica de l’impost sobre la renda de
les persones físiques, a fi d’incrementar la renda disponible, i es
creen noves deduccions autonòmiques que han de fomentar la
recerca i el desenvolupament científic i tècnic, o la innovació,
i també l’estudi extraescolar de llengües estrangeres i més
eficiència energètica en els consums domèstics.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Palma, 15 de gener de 2015.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 8436/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a ajudes per a aquells
colAlectius que pateixen especialment les conseqüències de la
crisi econòmica. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de
2014).
Pensa ajudar fiscalment a l'exercici 2015 aquells colAlectius
que pateixen especialment les conseqüències de la crisi
econòmica?
Sí. En aquest sentit, la Llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a l’any 2015 a més de reduir, amb
caràcter general, els tipus en l’escala de gravamen autonòmica
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, millora
substancialment la reducció inherent als mínims personals i
familiars d’aquest impost aplicables als contribuents més grans
de 65 anys, al tercer i següents descendents i a les persones amb
discapacitat, en un percentatge del 10 % (això és, el màxim que
permet la legislació estatal); així mateix, es bonifiquen les
donacions inherents a la constitució de pensions d’aliments
vitalícies a canvi de la cessió de béns, per a determinats
colAlectius dels grups III i IV, com ara les persones més grans de
65 anys i les persones amb discapacitat, mesures totes aquestes
que han d’afavorir, justament, als colAlectius amb menys renda.
Palma, 15 de gener de 2015.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 8440/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a ajudes al colAlectiu de
persones amb discapacitat. (BOPIB núm. 165, de 19 de
setembre de 2014).
Sr. Conseller d’Hisenda i Pressuposts, pensa que les
persones amb discapacitat són un colAlectiu al qual
l’Administració ha d’ajudar?
És clar. En aquest sentit, i deixant de banda tota la política
a favor d’aquestes persones que duu a terme la Conselleria de
Família i Serveis Socials i les entitats que en depenen, una de
les mesures tributàries que es contenen en la Llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma per a l’any 2015 consisteix,
justament, en millorar la reducció corresponent als mínims
personals i familiars de l’impost sobre la renda de les persones
físiques en un percentatge del 10% (això és, el màxim que
permet la legislació estatal), reducció aplicable, entre d’altres
colAlectius, a les persones amb discapacitat; així mateix, es
bonifiquen les donacions inherents a la constitució de pensions
d’aliments vitalícies a canvi de la cessió de béns, per a
determinats colAlectius dels grups III i IV, com ara les persones
més grans de 65 anys i les persones amb discapacitat.
Palma, 15 de gener de 2015.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 11490/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a població
femenina per citologia preventiva 2010, 2011, 2012 i 2013.
(BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de 2014).
Quina era la població femenina diana per fer-se una
citologia preventiva, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013? Se
solAlicita detall per anys.
A Atenció Primària hi ha un programa poblacional, que
continua actiu, i que comprèn totes les dones entre 25 i 64 anys.
La població diana que s'utilitza a l'indicador de citologia per
la GAP Mallorca va ser:
- Any 2010: 217.517 dones.
- Any 2011: 216.855 dones.
- Any 2012: 216.103 dones.
- Any 2014: 217.815 dones.

G)
A la Pregunta RGE núm. 11584/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a defuncions
per càncer de mama l'any 2013. (BOPIB núm. 178, de 12 de
desembre de 2014).
Quin és el nombre de defuncions que es varen produir per
càncer de mama? Se solAlicita detall de l'any 2013.
Dins el moment ni l'INE ni l'IBESTAT han publicat xifres
de mortalitat per causes corresponents a l'any 2013.
L'arxiu provisional de dades, que conté el Servei
d'Epidemiologia, ofereix les següents dades de 2013:
133 defuncions per càncer de mama.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

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

H)
A la Pregunta RGE núm. 4/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a anticonceptius orals.
(BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 11582/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a defuncions
per càncer de pròstata l'any 2013. (BOPIB núm. 178, de 12 de
desembre de 2014).

Ateses les característiques de la resposta, es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
I)

Quin és el nombre de defuncions que es varen produir per
càncer de pròstata? Se solAlicita detall de l'any 2013.
Dins el moment ni l'INE ni l'IBESTAT han publicat xifres
de mortalitat per causes corresponents a l'any 2013.
L'arxiu provisional de dades, que conté el Servei
d'Epidemiologia, ofereix les següents dades de 2013:
99 defuncions per càncer de pròstata.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

A les Preguntes RGE núm. 8/15 i 9/15, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a dades
d'intervencions i de quiròfans funcionant per hospitals el mes
de desembre de 2014. (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de
2015).
Dades d'intervencions quirúrgiques i de quiròfans
funcionant per hospitals (Son Espases, Son Llàtzer, d'Inca, de
Manacor, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera) el mes de
desembre de 2014.
Hospitals

Intervencions
quirúrgiques

Quiròfans

HUSE
HSLL
HM
HCIN
HGMO
HCM
HFO

1.540
836
563
465
412
547
15

22
11,39
6,27
4,89
5,00
3,00
1,00

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 11583/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a defuncions
per càncer de cèrvix l'any 2013. (BOPIB núm. 178, de 12 de
desembre de 2014).
Quin és el nombre de defuncions que es varen produir per
càncer de cèrvix? Se solAlicita detall de l'any 2013.
Dins el moment ni l'INE ni l'IBESTAT han publicat xifres
de mortalitat per causes corresponents a l'any 2013.
L'arxiu provisional de dades, que conté el Servei
d'Epidemiologia, ofereix les següents dades de 2013:
26 defuncions per càncer de cèrvix.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 10/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nombre de voluntats
anticipades registrades el mes de desembre de 2014. (BOPIB
núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Quantes voluntats anticipades s'han registrat a les Illes
Balears durant el mes de desembre de 2014, desglossades per
illes)
Durant el mes de desembre s'han registrar 64 voluntats
anticipades:
• 52 a Palma
• 7 a Menorca
• 5 a Eivissa
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 16/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (5). (BOPIB núm. 184, de 30 de gener
de 2015).
Hi ha hagut ginecòleg/oga per realitzar interrupcions
voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la Salut el mes
de desembre de 2014?
Sí.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
L)

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Aurora
Clínic

Centro
Médico
Aragón

EMECE

13
18
15
19
11
13
19
14
15
16
12
**

70
46
60
44
60
57
54
53
55
47
26
41

67
53
64
61
50
48
58
43
43
40
32
**

(**) no es disposa de dades confirmades.

Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes RGE núm. 18/15 i 19/15, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (7 i 8). (BOPIB núm.
184, de 30 de gener de 2015).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat han estat facturades al Servei de Salut? Quina
quantitat econòmica ha estat abonada a l'Ibsalut per aquestes
interrupcions, el mes de desembre de 2014?
Centre

IVE

Import

Aurora Clinic
Centro Médico Aragón
EMECE
Total

3
3
6
12

1.120
1.020
2.040
4.180

A la Pregunta RGE núm. 17/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (6). (BOPIB núm. 184, de 30 de gener
de 2015).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades a la nostra comunitat,
desglossades per clínica privada, el mes de desembre de 2014?
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 20/15 i 21/15, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (9 i 10). (BOPIB núm.
184, de 30 de gener de 2015).
Quantes IVE que s'han realitzat a clíniques privades tenen
solAlicitud de reintegrament? Quina quantitat ha estat abonada
per aquest concepte?
Cap.

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

O)
A les Preguntes RGE núm. 54/15 i 55/15, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
subvencions a la publicació TOC TOC (I i II). (BOPIB núm.
184, de 30 de gener de 2015).
Ha subvencionat l'IEB la publicació anomenada TOC TOC
Balears durant els anys 2014 i 2013?
Sí.

S)
A les Preguntes RGE núm. 60/15 i 61/15, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
subvencions a la publicació TOC TOC (VII i VIII). (BOPIB
núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Quin ha estat l'import de les subvencions de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats rebudes la publicació
anomenada TOC TOC Balears durant els anys 2014 i 2013?

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

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

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 56/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a subvencions a la
publicació TOC TOC (III). (BOPIB núm. 184, de 30 de gener
de 2015).
Quin ha estat l'import de les subvencions de l'IEB rebudes
per la publicació anomenada TOC TOC Balears durant l'any
2014?
881,03 euros.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 57/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a subvencions a la
publicació TOC TOC (IV). (BOPIB núm. 184, de 30 de gener
de 2015).

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 65/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a xifra d'estalvi en
despesa farmacèutica (6). (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de
2015).
Quina és la xifra d’estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, durant 2014, atribuïble al Reial Decret llei
9/2011?
Tal com es va indicar a la resposta a la Pregunta 830/2014,
no es pot estimar la xifra d’estalvi atribuïble al RDL 9/2011 per
a l’any 2014. A les preguntes parlamentàries 8497/2013 i
12792/2013 es va fer una aproximació calculant manualment la
diferència entre l’import real del període solAlicitat i l’import
calculat aplicant els preus vigents a agost de 2011.
Per una banda, no es poden comparar els preus d’agost de
2011 i els actuals. I, per altra banda, han sortit al mercat nous
medicaments, noves presentacions i hi ha hagut canvis de codi
i baixes que fan que sigui impossible comparar el fitxer de
catàleg de medicaments de l’any 2011 amb el del 2014.

Quin ha estat l'import de les subvencions de l'IEB rebudes
per la publicació anomenada TOC TOC Balears durant l'any
2013?

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

1.343,40 euros.
Ordre de Publicació
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

U)

Ordre de Publicació

A les Preguntes RGE núm. 66/15 a 71/15, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
facturació receptes (1 a 6). (BOPIB núm. 184, de 30 de gener
de 2015).

A les Preguntes RGE núm. 58/15 i 59/15, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
subvencions a la publicació TOC TOC (V i VI). (BOPIB núm.
184, de 30 de gener de 2015).

Nombre de receptes facturades a l’Ibsalut, despesa
farmacèutica per facturació de receptes mèdiques i despesa
mitjana per recepta mèdica facturada durant 2013 i 2014,
desglossades per mes i xifra total.

Ha subvencionat la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la publicació anomenada TOC TOC Balears
durant els anys 2014 i 2013?

Les dades mensuals referents a la despesa farmacèutica són
públiques, i es troben disponibles a la web del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a l’apartat “Facturación de
recetas médicas” que es troba dins de “Profesionales –
Farmacia”, o accedint directament amb aquesta ruta:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/datos/home.
htm

R)

No.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 73/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a copagament
farmacèutic (2). (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Quina quantitat d'euros ha reintegrat la Conselleria de Salut
pel cobrat per amunt dels màxims establerts als pensionistes
amb el no copagament farmacèutic, durant l'any 2014,
especificat per mes?

•
•
•
•

La Conselleria de Salut ha reintegrat les quantitats següents:
583.706,45 euros, corresponents als mesos de juliol a
setembre de 2013.
727.499,16 euros, corresponents als mesos d'octubre a
desembre de 2013.
887.376,49 euros, corresponents als mesos de gener a abril
de 2014.
419,933,28 euros, corresponents als mesos de maig a juny
de 2014.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

12635
Ordre de Publicació

Z)
A la Pregunta RGE núm. 188/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a acomiadaments a l'ens
Gestió d'Emergències. (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de
2015).
Quins han estat els criteris (d'antiguitat, tipus de contracte,
perfil professional, etc.) que s'han aplicat a l'hora de decidir
quins treballadors d'acomiaden arran de la reestructuració de
l'ens Gestió d'Emergències de les Illes Balears?
En la reestructuració de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SAU, es varen tenir en compte raons organitzatives i de
perfil professional i per a llocs de treball de la mateixa
naturalesa es va seguir el criteri de rigorós ordre d'antiguitat.
El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente i Mir.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 200/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a policia tutor. (BOPIB
núm. 184, de 30 de gener de 2015).

X)

Com afectarà la reforma de l'Administració Local
aprovada pel Consell de Ministres a la competència de
participació en la vigilància de l'escolaritat i a la policia
tutor?

A la Pregunta RGE núm. 74/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a copagament
farmacèutic (3). (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).

Els acords del Consell de Ministres no afecten les
competències de règim local establertes per llei.

Ordre de Publicació

Quin cost econòmic ha tingut el procediment de gestió
administrativa per tornar als pensionistes amb dret a devolució
dels excedents del copagament farmacèutic, durant l'any 2014,
especificat per mes?
A dia d'avui el procés de reintegrament està automatitzat i
la gestió la du a terme el propi personal del Servei de Salut.
Qualsevol incidència informàtica estaria coberta pel contracte
de manteniment.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 173/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute del Consell de
Joventut. (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Quin és el deute total del Consell de Joventut a data de 31
de gener de 2011 i a data 31 de gener de 2012?
El Consell de Joventut no és competència de la Conselleria
de Presidència.
Palma, 23 de març de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente i Mir.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 201/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a associació de municipis
i policia local. (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Quines gestions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per què es modifiqui l'Ordre INT/2944/2010, que
impedeix l'associació de municipis que sumin més de 40.000
habitants i, per tant, es puguin associar les policies locals de
tots els municipis de Menorca, tal com es va comprometre el
conseller Simón Gornés?
S'han mantingut reunions al més alt nivell amb la Secretaria
d'Estat de Seguretat i es treballa de forma bilateral per avançar
en les negociacions sobre aquesta matèria.
El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente i Mir.
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Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 202/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a policia local, professió
de risc. (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Considera la Conselleria d'Administracions Públiques que
la tasca del policia local, tant si és funcionari de carrera com
si ocupa una plaça interina o temporal, és una professió de
risc?
La tasca de policia local té un ample ventall d'actuacions i
alguna d'elles sí es pot considerar de risc, però d'altres no. Per
tant, no es pot donar una definició global de la professió de
policia local com a professió de risc. En aquest sentit, és cert
que determinades destinacions o llocs de feina dins la plantilla
de la policia local d'un municipi impliquen l'existència de risc,
emperò n'hi ha d'altres que no i, en tot cas, aquests darrers llocs
sempre poden ser coberts pels policies de més edat.
El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente i Mir.

Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 204/15 a 208/15, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
desplaçaments a l'hospital de referència (I i II) i a la península
(I i II). (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Quantes persones, malalts i acompanyants per separat, de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per any 2013) s'han
desplaçat, a través de les ajudes del Govern de les Illes
Balears, a Mallorca per assistir a l'hospital de referència a
una consulta amb especialista o a aplicació de tractament?
Quin és el cost d'aquests desplaçaments? Quantes persones,
malalts i acompanyants per separat, de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera (per illes i per any 2013) s'han desplaçat,
a través de les ajudes del Govern de les Illes Balears, a la
península per assistir a l'hospital de referència a una consulta
amb especialista o a aplicació de tractament? Quin és el cost
d'aquests desplaçaments?
Desplaçaments

Mallorca

A l'hospital de
referència de
Mallorca

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 203/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a policia local, cobertura
per invalidesa. (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Quina és la cobertura per invalidesa dels policies locals
depenent de cada situació laboral (funcionari de carrera, interí
o contracte temporal)?
Els policies locals són funcionaris que pertanyen a l'escala
d'administració especial subescala de serveis especials, i que es
regeixen pel que disposa la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP) i la seva normativa de
desenvolupament, que no preveu la possibilitat de subscriure
contractes temporals en aquest àmbit.
Pel que fa a la cobertura per invalidesa, ens hem de remetre
a la normativa aplicable als funcionaris en general. Així, als
policies locals els és d'aplicació el previst al text refós de la Llei
general de Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu
1/1994, de 20 de juny, que regula els graus de la incapacitat
permanent en la seva modalitat contributiva i la possibilitat de
percebre, si escau, la corresponent pensió d'incapacitat.
El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente i Mir.

A l'hospital de
referència de la
península

868
pacients
(456.709i)
i 763
acomp.
(500.348i)

Menorca

Eivissa

Formentera

2.168
pacients
(27.705i) i
1.900 acomp.
(600.182i)

1.935
pacients
(605.946
i) i
1.514
acomp.
(549.431
i)

99 pacients
(25.379i) i
71 acomp.
(22.698i)

209 pacients
(83.545i) i
167 acomp.
(78.730i)

285
pacients
(134.647
i) i 201
acomp.
(139.087
i)

11 pacients
(5.510i) i 8
acomp.
(6.129i)

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 206/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments 2013 (II).
(BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2013, total i per illes?
El pressupost destinat a pagar els desplaçaments de malalts
i acompanyants durant l'any 2013 era d'un total de 4.600.000
euros:
48604 Per desplaçament (particulars): 1.100.000 euros.
48604 Per desplaçament: 3.500.000 euros.
Aquestes partides del pressupost no estan desglossades per illes.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 227/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a convenis especials
subscrits per persones immigrants. (BOPIB núm. 184, de 30 de
gener de 2015).
Quants de convenis especials han estat subscrits per
persones immigrants sense targeta sanitària individual,
desglossats per anys 2012, 2013 i 2014?
2012
2013
2014

0
8
46

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 265/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 9 de gener de 2015.
(BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 9 de gener de 2015?
No n'hi va haver.
Palma, 23 de març de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 317/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a reinici de l'activitat al
càmping de la Colònia de Sant Pere. (BOPIB núm. 184, de 30
de gener de 2015).
S'ha tramitat per part de la Conselleria de Turisme i
Esports recentment cap expedient en relació amb l'inici
d'activitat i reobertura de les instalAlacions del càmping de la
Colònia de Sant Pere?
No.
Palma, 13 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 517/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a concerts escolars de
l'Orquestra Simfònica (III). (BOPIB núm. 184, de 30 de gener
de 2015).
Quin cost ha tingut la ubicació emprada fins ara pels
concerts escolars de l'orquestra Simfònica que es realitzaven
al Conservatori Superior de les Illes Balears?
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Cap.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 576/15, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a formació dual
(III). (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Quina és la realitat de la formació dual avui a Mallorca,
especificant centres formatius, especialitat formativa i nombre
d'alumnes?
Els centres formatius colAlaboradors de l’illa de Mallorca
poden participar en la impartició d’accions formatives
vinculades a la formació dual, tot dins l’àmbit de la formació
dual. Els centres acreditats en aquests moments a cada una de
les illes estan disponibles a l’enllaç següent:
http://www.caib.es/microsites/ctreball/Soib/cercadorCentres.h
tml
Així mateix, s’adjunta model tramès a les entitats
colAlaboradores per participar en la implantació de la formació
dual per a tots aquells que estan acreditats per impartir
certificats de professionalitat.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García i Martínez.
El model adjunt a la resposta es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 601/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 16 de gener de 2015.
(BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 16 de gener de 2015?
7. Proposta d’acord pel qual s’autoritza la Direcció de
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma per formalitzar un
acord transaccional.
8. Proposta d’acord d’aprovació del Projecte de llei del
mecenatge esportiu i els seus incentius fiscals a les Illes Balears
i de solAlicitud al Parlament de les Illes Balears de la tramitació
del Projecte pel procediment d’urgència.
9. Proposta d’acord pel qual s’aprova el “Pla d’ordenació
dels recursos humans pel qual el personal de compres de les
gerències s’integra en la Central Corporativa de Compres i
Logística del Servei de Salut de les Illes Balears i es regula el
procediment de mobilitat per raó del servei que se’n deriva i es
reordena el personal”.
10. Proposta d’acord pel qual la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears s’adhereix al Fons social del Fons de finançament
a comunitats autònomes i assumeix el compromís de complir les
obligacions de sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes d’acord amb el Reial decret llei 17/2014.
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Palma, 25 de març de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 618/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a dragat del Port de
Cala Bona. (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Per quin motiu s’ha aprovat dragar el Port de Cala Bona,
amb un cost de 320.000 euros?
La necessitat ve determinada per l'acumulació de sediments,
principalment arena i fangs, que motiven una insuficiència del
calat que provoca la impossibilitat de realitzar un aprofitament
correcte de les instalAlacions portuàries.
El port de Cala Bona té com a calat mínim menys de 40
centímetres en marea mitjana, en marea baixa són uns 25 cm,
afectant clarament l'operativitat del port, tenint en compte que
les embarcacions que hi ha amarrades necessiten un calat mínim
de 1,5 metres. A altres zones el calat en aquest moment és de 2
metres, quant hauria de ser de 2,5 a 3 metres.
Amb l'obra de dragat també es milloraran les condicions
ambientals, ja que també evitarà els fenòmens d'eutrofització al
port, males olors, augment de terbolesa, entre d’altres.
Palma, a 12 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 619/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a substitució de
l'operari de la grua de Cala Bona. (BOPIB núm. 184, de 30 de
gener de 2015).
Quan pensa Ports de les Illes Balears substituir l'operari de
baixa de la grua del moll de Cala Bona, que crea indefensió
entre els usuaris?
Ports de les Illes Balears no té ni ha tengut mai operari de
grua al Port de cala Bona.
Palma, a 12 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 620/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a reparació del far de
Cala Bona. (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Quan pensa Ports de les Illes Balears reparar el far del
Port de Cala Bona, que fa mesos que no emet llum vermella i
pot provocar accidents?
Des que es va tenir coneixement de la incidència es va
tramitar l’adquisició d’un nou equip lluminós de la balisa
vermella del port de Cala Bona, i es va aplicar la recomanació

d’instalAlar un nou equip “tipus led” amb una intensitat
estacionària mínima de 720 candeles, recomanació realitzada
per Ports de l’Estat, Servei d’Inspecció d’Ajudes a la
Navegació.
Es preveu, per tant, que en un parell de setmanes estigui
totalment solucionat aquest problema.
Palma, a 12 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 640/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a concessió del servei de
grua del port de Cala Bona. (BOPIB núm. 184, de 30 de gener
de 2015).
Quines són les intencions de Ports de les Illes Balears pel
que fa al servei de grua del qual va notificar a la subcontracta
fa més d’un any que li finalitzava la concessió i que encara no
ha substituït, amb el perjudici que això suposa per als usuaris
per la manca de servei actualment?
La licitació del concurs.
Palma, a 12 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 641/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat David Abril i Hervás, relativa a benzinera del port de
Cala Bona. (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Quan pensa Ports de les Illes Balears posar en marxa la
benzinera del moll, que mai no ha estat en servei?
Dins les tasques d’optimització de les instalAlacions i
infraestructures públiques es va treure a concurs l’explotació del
lot de 5 punts de combustible a Cala Bona, Andratx,
Portocolom, Cala Figuera i Cala Ratjada amb l’objectiu de
posar en marxa el servei. El procés va quedar desert en 1a
convocatòria en data de 30 de maig de 2013. Es va licitar per
segona vegada i actualment està en tramitació final. Una vegada
que s’adjudiqui, l’empresa adjudicatària haurà de realitzar per
la seva banda les accions necessàries per a la seva posada en
funcionament.
Palma, a 12 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.
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Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 681/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 23 de gener de 2015.
(BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).

Ordre de Publicació
AT)
A les Preguntes RGE núm. 688/15 a 690/15, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a despeses
cost i partida del XXI Consell de comunitats. (BOPIB núm.
184, de 30 de gener de 2015).

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 23 de gener de 2015?

Qui es va fer càrrec de les despeses derivades del
desplaçament, hostatge i d'altres dels representants de les
cases de Balears per assistir al XXI Consell de comunitats que
es va iniciar el 21 de gener de 2015? Quin en va ser el cost? A
càrrec de quina partida o partides s'han imputat?

15. Proposta d'acord pel qual s'aprova el Pla Estratègic de
Subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'exercici de 2015.
Palma, 25 de març de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 683/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a execució de la Sentència
73/13. (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Per quin motiu l'execució de la Sentència 73/13, de 26 de
juliol de la Secció 1 de l'AP Balears, tal com informa
l'Advocacia de la CAIB arran de la solAlicitud de documentació
8316/2014, ha tingut només un manament de pagament (de
data 23.07.2014) per valor de 646.540,91 euros, quan la
sentència imposa una responsabilitat civil en forma
d'indemnització a la comunitat autònoma per un valor molt
superior?
Els manaments de pagament cobrats en el procediment
abreujat núm. 107/2011, Sentència 73/2013, de 26 de juliol, de
la secció 1a de l’Audiència Provincial, fins al setembre de 2014,
eren de 646.540,91 i i s’han percebut, segons manaments de
pagament de data 25 de setembre i 16 de desembre, 23.575,76
i més.
Aquests cobraments tenen l’origen en les diferents
executòries obertes a cada un dels condemnats (executòries
núm. 102/13 B, 12B, 1B, 1, peça de responsabilitat civil 4/14)
i provenen de la Interlocutòria de l’Audiència Provincial de
10.06.2014, que requeria els condemnats per tal que
indemnitzassin la comunitat autònoma de les Illes Balears en les
quantitats objecte de condemna i, en el cas de no abonar-les,
se’ls advertia que es procediria a la seva exacció per la via de
constrenyiment.
Una vegada ferma aquesta resolució, s’ha procedit, excepte
consignació voluntària per part d’algun d’ells, a l’obertura de la
via de constrenyiment, que té com a primer pas la corresponent
investigació patrimonial per part de l’Audiència Provincial dels
béns i drets dels deutors civils, embargament d’uns i/o uns
altres, resolució de terceries, realització d’aquests i lliurament
ulterior a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquest
procediment no depèn del creditor, ja que fins i tot ha de ser
impulsat d’ofici, sinó que està subjecte a multitud i
impredictibles avatars processals que tindran un resultat incert
i indeterminat en el temps.
Palma, 16 de febrer de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Adjuntam el contracte del servei de trasllat, allotjament i
lloguer d'una sala per a la realització del Consell de comunitats
a l'exterior (CONTR 2014 7688).
Palma, 24 de febrer de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
El contracte a què es refereix la resposta, es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 718/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a participació i
colAlaboració de periodistes menorquins a IB3. (BOPIB núm.
185, de 6 de febrer de 2015).
Quins periodistes de Menorca han participat en forma de
colAlaboració puntual en algun programa d'IB3 Ràdio i/o
Televisió, des de 2011 fins a l'actualitat?
Consultats els departaments corresponents s'acompanya
relació de colAlaboracions puntuals a IB3 Televisió i IB3 Ràdio
des de 2011 fins l'actualitat: Agustí Sintes, Ainhoa Sorrosal,
Bàrbara Fernàndez, Bep Aliés, Carles Marquès, Dani Bagur,
David Baret, David Marquès, Eduard Cendán, Joan Pons
Alzina, Josep Bagur, Josep Pons Fraga, Llorenç Allès, Lola
Maiques, Miquel Àngel Limón, Nereida Anglada, Pere Bagur,
Pere Melis, Maria Solà, Francesc Huguet, Clara Aymami, Josep
Marti Fortuny, Marc Vargas, Pep Mir, Pep Santos.
Santa Ponça, 12 de febrer de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma. Codony Oliver.
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Ordre de Publicació
AV)
A les Preguntes RGE núm. 886/15 a 892/15, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
quiròfans funcionant als hospitals d'Eivissa, d'Inca, de
Formentera, de Manacor, de Menorca, Son Llàtzer i
Universitari de Son Espases. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer
de 2015).
Nombre de quiròfans funcionant als hospitals esmentats
durant el mes de gener de 2015.
HUSE
HSLL
HM
HCIN
HGMO
HCM
HFO

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 898/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de
2015).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma el mes de gener de 2015?

23
11,3
6,6
5,9
5,00
5,00
1,00

No es disposa en aquest moment de dades confirmades.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AX)
A les Preguntes RGE núm. 893/15 a 896/15, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
als hospitals públics i a l'Hospital Verge de la Salut. (BOPIB
núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
Quantes IVE s'han realitzat als hospitals públics el mes de
gener de 2015 i quantes a l'Hospital Verge de la Salut?

Ordre de Publicació
BA)
A les Preguntes RGE núm. 899/15 i 900/15, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
clíniques privades autoritzades (II i III). (BOPIB núm. 186, de
13 de febrer de 2015).
Quantes IVE s'han realitzat a les clíniques privades
autoritzades i han estat facturades al Servei de Salut durant el
mes de gener de 2015? Quina quantitat econòmica ha estat
abonada?
Centre

Hospitals

Químiques

Quirúrgiques

Son Espases

3

0

3

Verge de la Salut

34

0

34

Son Llàtzer

30

0

30

Manacor

18

0

Comarcal d'Inca

20

General Mateu Orfila

IVE

Import
(euros)

Total

Aurora Clinic

0

0

Centro Médico Aragón

5

1.700

18

EMECE

7

2.480

0

20

Total

12

4.180

11

0

11

Can Misses

24

0

24

Formentera

0

0

0

Total

140

0

140

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 897/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòleg/oga per
a IVE a l'Hospital Verge de la Salut. (BOPIB núm. 186, de 13
de febrer de 2015).

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BB)
A les Preguntes RGE núm. 901/15 i 902/15, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
clíniques privades autoritzades (IV i V). (BOPIB núm. 186, de
13 de febrer de 2015).
Quantes IVE que s'han realitzat a les clíniques privades
autoritzades tenen solAlicitud de reintegrament de despeses
autoritzades pel Servei de Salut durant el mes de gener de
2015? Quina quantitat econòmica ha estat abonada?
Cap.

Hi ha hagut ginecòleg/oga per realitzar IVE a l'Hospital
Verge de la Salut el mes de gener de 2015?
Sí.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
BC)
A les Preguntes RGE núm. 903/15 i 904/15, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòlegs/ogues a cada hospital públic i objectors. (BOPIB
núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
Quants ginecòlegs/ogues hi ha a cada hospital públic el
mes de gener de 2015? Quants són objectors per a la
realització d'IVE?
Ginecòlegs per hospitals:
HUSE
HSLL
HCIN
HM
HCM
HGMO
FORM

30
24
13
16
12
9
2

Ginecòlegs objectors per hospitals:
HUSE
27
HSLL
11
HCIN
4
HM
9
HCM
5
HGMO
4
FORM
0
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 906/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nins/nines acollits
al PADI. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
Quants de nins/nines s'han acollit al PADI per any d'edat
el mes de gener de 2015?
El mes de gener de 2015 s'han acollit al PADI 2.923
nins/nines. Per any de naixement queden distribuïts de la
següent manera:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

227
220
262
306
359
305
319
390
429
106

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 909/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a voluntats
anticipades registrades. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de
2015).
Quantes voluntats anticipades s'han registrat a les Illes
Balears durant el mes de gener de 2015?
El mes de gener s'han registrat un total de 62 voluntats
anticipades, 59 a Mallorca i 3 a Menorca.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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