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professional, 4.
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professional, 5.
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BE) RGE núm. 3945/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 6.
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BF) RGE núm. 3946/16, de la diputada M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 7.
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BG) RGE núm. 3947/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 8.
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professional, 9.
1602
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professional, 10.
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BJ) RGE núm. 3950/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 11.
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BK) RGE núm. 3951/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 12.
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BL) RGE núm. 3952/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 13.
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BM) RGE núm. 4025/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificacions
de la relació de llocs de treball.
1602
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BN) RGE núm. 4026/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificacions
de la relació de llocs de treball, 2.
1603
BO) RGE núm. 4027/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificacions
de la relació de llocs de treball, 3.
1603
BP) RGE núm. 4028/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificacions
de la relació de llocs de treball, 4.
1603
BQ) RGE núm. 4029/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificacions
de la relació de llocs de treball, 5.
1603
BR) RGE núm. 4030/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificacions
de la relació de llocs de treball, 6.
1603
BS) RGE núm. 4112/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles públiques
i concertades en aules prefabricades a Mallorca.
1604
BT) RGE núm. 4113/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles públiques
i concertades en aules prefabricades a Menorca.
1604
BU) RGE núm. 4114/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles públiques
i concertades en aules prefabricades a Eivissa.
1604
BV) RGE núm. 4115/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles públiques
i concertades en aules prefabricades a Formentera.
1604
BW ) RGE núm. 4116/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per a
menjador a Mallorca.
1604
BX) RGE núm. 4117/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per a menjador
a Menorca.
1604
BY) RGE núm. 4118/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per a menjador
a Eivissa.
1604
BZ) RGE núm. 4119/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per a menjador
a Formentera.
1605
CA) RGE núm. 4120/16, de la diputada Elena Baquero i González, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a objectius del
programa "Valors en l'esport".
1605
CB) RGE núm. 4121/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius del
programa "Valors en l'esport" a Menorca.
1605
CC) RGE núm. 4122/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius del
programa "Valors en l'esport" a Mallorca.
1605
CD) RGE núm. 4123/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius del
programa "Valors en l'esport" a Eivissa.
1605
CE) RGE núm. 4124/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius del
programa "Valors en l'esport" a Formentera.
1605
CF) RGE núm. 4125/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cens d'instalAlacions
esportives a Mallorca.
1605
CG) RGE núm. 4126/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cens d'instalAlacions
esportives a Menorca.
1606
CH) RGE núm. 4127/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cens d'instalAlacions
esportives a Eivissa.
1606
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CI) RGE núm. 4128/16, de la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cens d'instalAlacions
esportives a Formentera.
1606
CJ) RGE núm. 4675/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords de la Comissió
bilateral en relació amb la Llei de coordinació de policies locals.
1606
CK) RGE núm. 4703/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncies davant
Consum.
1606
CL) RGE núm. 4705/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat del
personal sanitari.
1606
CM ) RGE núm. 4706/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi de
situació del Centre de Salut d'Es Banyer.
1607
CN) RGE núm. 4707/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures contra
l'envelliment de l'Hospital de Manacor.
1607
CO) RGE núm. 4709/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de personal als
hospitals públics de les Illes Balears.
1607
CP) RGE núm. 4710/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per realitzar TAC
preferents a l'Hospital Mateu Orfila.
1607
CQ) RGE núm. 4711/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per realitzar TAC
preferents a l'Hospital d'Inca.
1607
CR) RGE núm. 4712/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per realitzar TAC
preferents a l'Hospital de Manacor.
1607
CS) RGE núm. 4713/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per realitzar TAC
preferents a l'Hospital Son Espases.
1607
CT) RGE núm. 4714/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per realitzar TAC
preferents a l'Hospital Can Misses.
1608
CU) RGE núm. 4715/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ressonàncies magnètiques a
l'Hospital Can Misses 2015.
1608
CV) RGE núm. 4716/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ressonàncies magnètiques a
l'Hospital Can Misses 2016.
1608

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 4653/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de protecció de la
posidònia.
1608
B) RGE núm. 4912/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla de xoc.

1608

C) RGE núm. 4920/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a òrgan autonòmic de transparència.
1609
D) RGE núm. 4921/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a Llei
del sòl.
1609
E) RGE núm. 4922/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a sostre
de turisme.
1609
F) RGE núm. 4925/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a facultat de
medicina.
1609
G) RGE núm. 4926/16, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a finançament
de les escoles que segreguen alumnes per raó de gènere.
1609
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H) RGE núm. 4927/16, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protecció
d'espècies protegides.
1609
I) RGE núm. 4928/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a gestió de queixes
i suggeriments del Servei de Salut.
1610
J) RGE núm. 4929/16, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a curs bàsic de Policia
Local.
1610
K) RGE núm. 4930/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets de les persones
majors i impedides.
1610
L) RGE núm. 4931/16, de la diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora dels accessos a
l'Hospital de Can Misses.
1610
M) RGE núm. 4932/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció del lloguer ilAlegal
d'embarcacions.
1610
N) RGE núm. 4933/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència entre les
conselleries.
1610
O) RGE núm. 4934/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i M ir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a delegada de l'IBAVI a
Menorca.
1611
P) RGE núm. 4935/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels mandats
parlamentaris.
1611
Q) RGE núm. 4936/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a CEIP de Caimari.

1611

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4691/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació del Sr.
Amadeu Corbera, 1, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
1611
B) RGE núm. 4692/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació del Sr.
Amadeu Corbera, 2, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
1611
C) RGE núm. 4693/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a títols acadèmics del Sr.
Amadeu Corbera, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
1612
D) RGE núm. 4694/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització d'informació
reservada d'un alumne per part del Sr. Amadeu Corbera, 1, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
1612
E) RGE núm. 4695/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització d'informació
reservada d'un alumne per part del Sr. Amadeu Corbera, 2, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
1612
F) RGE núm. 4696/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coneixement per part del
Defensor del Menor de la utilització d'informació reservada per part del Sr. Amadeu Corbera, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
1612
G) RGE núm. 4697/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures disciplinàries,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
1612
H) RGE núm. 4698/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions per part de
l'Oficina del Defensor del Menor davant el cas d'assetjament, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
1612
I) RGE núm. 4699/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar nous
casos d'assetjament, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
1613
J) RGE núm. 4700/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de resposta de la
Conselleria d'Educació davant casos d'assetjament, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
1613
K) RGE núm. 4701/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ambient d'impunitat a les
aules, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
1613
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3903/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adaptació dels espais naturals protegits a les persones amb
discapacitat, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
1613
B) RGE núm. 3904/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció del Pla de voluntariat ambiental de les Illes Balears,
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
1614
C) RGE núm. 3910/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habilitació d'espais que facilitin la presència de MIR a la CAIB,
davant la Comissió de Salut.
1614
D) RGE núm. 4099/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures econòmiques de compensació del cost de transport de residus
de les Illes Balears a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants, davant la Comissió d'Economia.
1615
E) RGE núm. 4132/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolució del contracte del Palau Can Saura, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
1616
F) RGE núm. 4133/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació per part del Ministeri de Foment de les dades de
l'Observatori de Preus i Connectivitat per al transport aeri de Canàries i Balears que fan referència a la connectivitat de les Illes Balears
i la seva ampliació al transport marítim, davant la Comissió de Turisme.
1616

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 389/16, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quanties
destinades a dependència.
1617
B) A la Pregunta RGE núm. 390/16, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quanties
destinades a discapacitat.
1618
C) A la Pregunta RGE núm. 391/16, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute amb
farmàcies.
1619
D) A la Pregunta RGE núm. 398/16, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a peticions del
Consell de Menorca quant a una possible modificació de la Llei de finançament dels consells insulars.
1619
E) A la Pregunta RGE núm. 401/16, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació
dels ingressos del nou impost mediambiental turístic.
1619
F) A la Pregunta RGE núm. 459/16, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a convocatòria de subvencions per a les corporacions locals.
1619
G) A les Preguntes RGE núm. 582/16, 587/16 i 592/16, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a avortaments a hospitals públics i privats practicats a les Illes Balears i a avortaments a hospitals públics i privats practicats
a les Illes Balears, 2 i 3.
1619
H) A les Preguntes RGE núm. 583/16, 588/16 i 593/16, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a avortaments a clíniques privades sufragats amb doblers públics.
1619
I) A les Preguntes RGE núm. 584/16, 589/16 i 594/16, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a avortaments quirúrgics i químics.
1619
J) A les Preguntes RGE núm. 585/16, 590/16 i 595/16, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a pastilles del dia després i a pastilles del dia després, 2 i 3.
1620
K) A les Preguntes RGE núm. 586/16, 591/16 i 596/16, del diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a metges objectors a hospitals públics i a metges objectors a hospitals públics, 2 i 3.
1620
L) A la Pregunta RGE núm. 698/16, de la diputada Sra. Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professionals als hospitals públics (I).
1620
M) A la Pregunta RGE núm. 699/16, de la diputada Sra. Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professionals als hospitals públics (II).
1620
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N) A la Pregunta RGE núm. 700/16, de la diputada Sra. Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professionals als hospitals públics (III).
1620
O) A la Pregunta RGE núm. 701/16, de la diputada Sra. Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professionals als hospitals públics (IV).
1621
P) A la Pregunta RGE núm. 713/16, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic a pensionistes (I).
1621
Q) A la Pregunta RGE núm. 715/16, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic a pensionistes (III).
1621
R) A la Pregunta RGE núm. 716/16, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica (I).
1621
S) A la Pregunta RGE núm. 717/16, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi de
despesa farmacèutica (II).
1621
T) A la Pregunta RGE núm. 718/16, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi de
despesa farmacèutica (III).
1621
U) A la Pregunta RGE núm. 719/16, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi de
despesa farmacèutica (IV).
1622
V) A les Preguntes RGE núm. 720/16 a 723/16, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a facturació de la farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá, a facturació de la farmàcia del Sr. José Ramon Bauzá corresponent a receptes
de pensionistes, a nombre de factures de la farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá que corresponen a receptes de pensionistes i a nombre
de factures de la farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá que corresponen a actius.
1622
W ) A les Preguntes RGE núm. 724/16 a 727/16, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a interrupcions voluntàries de l’embaràs, interrupcions químiques i quirúrgiques a l’Hospital Verge de la Salut.
1622
X) A les Preguntes RGE núm. 728/16 i 729/16, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i M ulet, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a interrupcions voluntàries de l’embaràs a clíniques privades (I i II).
1622
Y) A la Pregunta RGE núm. 730/16, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l’embaràs a clíniques privades (III).
1622
Z) A la Pregunta RGE núm. 731/16, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l’embaràs a clíniques privades (IV).
1623
AA) A la Pregunta RGE núm. 732/16, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l’embaràs a clíniques privades (IV).
1623
AB) A la Pregunta RGE núm. 733/16, del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ginecòlegs
i ginecòlogues a cada hospital públic de la nostra comunitat (I).
1623
AC) A les Preguntes RGE núm. 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797,
799, 801, 803 i 805/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a plantilla de
l’Hospital Mateu Orfila de cirurgia general i digestiva, de traumatologia, de cures intensives, de dermatologia, de digestiu,
d’endocrinologia, d’hematologia, de laboratori i microbiologia, de medicina interna, de pneumologia de neurologia, de ginecologia,
d’oncologia-pal Aliatius, d’otorrinolaringologia, d’oftalmologia, de pediatria, de psiquiatria, de rehabilitació, d’urgències hospitalàries,
d’urologia; a plantilla autoritzada al Centre de Salut Es Banyer d’Alaior, al Centre de Salut Dalt Sant Joan de Maó i al Centre de Salut
Verge del Toro de Maó.
1623
AD) A les Preguntes RGE núm. 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796 i
798/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a plantilla de l’Hospital Mateu
Orfila de cirurgia general i digestiva 2, de traumatologia 2, de cures intensives 2, de dermatologia 2, de digestiu 2, d’endocrinologia
2, d’hematologia 2, de laboratori i microbiologia 2, de medicina interna 2, de pneumologia 2, de neurologia 2, de ginecologia 2,
d’oncologia-pal Aliatius 2, d’otorrinolaringologia 2, d’oftalmologia 2, de pediatria 2, de psiquiatria 2, de rehabilitació 2, d’urgències
hospitalàries 2, d’urologia 2.
1623
AE) A la Pregunta RGE núm. 800/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractacions al centre de salut Canal Salat de Ciutadella.
1624
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AF) A la Pregunta RGE núm. 802/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractacions al centre de salut Es Banyer d’Alaior.
1624
AG) A la Pregunta RGE núm. 804/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractacions al centre de salut Dalt Sant Joan de Maó.
1624
AH) A la Pregunta RGE núm. 806/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractacions al centre de salut Verge del Toro de Maó.
1624
AI) A les preguntes RGE núm. 807/16 a 822/16 i 831/16 a 846/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a registre de pressió assistencial a urgències de l’Hospital Mateu Orfila (1 a 8); a registre de pressió
assistencial a urgències de l’Hospital Son Espases (1 a 8); a registre de pressió assistencial a urgències de l’Hospital d’Inca (1 a 8); a
registre de pressió assistencial a urgències de l’Hospital de Manacor (1 a 8).
1624
AJ) A les preguntes RGE núm. 823/16 a 830/16, de la diputada Sra. M isericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a registre de pressió assistencial a urgències de l’Hospital Son Llàtzer (1 a 8).
1624
AK) A la Pregunta RGE núm. 847/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a director/a de la Llar d’Ancians de Palma.
1624
AL) A les Preguntes RGE núm. 848/16 a 855/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a vacunació contra la grip a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera; i a vacunació contra la grip a Mallorca
2, a Menorca 2, a Eivissa 2 i a Formentera 2.
1625
AM ) A les preguntes RGE núm. 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136,
1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178,
1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 1198 i 1200/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a plantilla Hospital Son Espases (1 a 48).
1625
AN) A les preguntes RGE núm. 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137,
1139, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179,
1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1195, 1197, 1199 i 1201/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a noves contractacions a l’Hospital Son Espases (1 a 48).
1625
AO) A les preguntes RGE núm. 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1234,
1236, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246, 1248 i 1250/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a plantilla Hospital Son Llàtzer (1 a 24).
1625
AP) A les preguntes RGE núm. 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235,
1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249 i 1251/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a contractacions a l’Hospital Son Llàtzer (1 a 24).
1626
AQ) A la Pregunta RGE núm. 1294/16, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampla de banda.
1626
AR) A la Pregunta RGE núm. 1295/16, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost del MUX 26.
1626
AS) A les preguntes RGE núm. 1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357,
1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369 i 1371/16; i a 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 1398,
1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420 i 1422/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a plantilla Hospital Son Llàtzer (1 a 48).
1627
AT) A la Pregunta RGE núm. 1494/16, del diputat Sr. Xico Tarrés i M arí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura
dels centres de salut a Mallorca (II).
1627

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4058/16.

1627

B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, de modificació de la Llei 30/1998,
de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.
1627
C) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 3283/16.

1627
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D) Acord de tramitació pel procediment directe i en lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 4102/16, de crèdit extraordinari
per a subvencions electorals.
1628

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 37, de 18 de març de 2016.

1628
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RESOLUCIÓ

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 8276/15, relativa a finançament ilAlegal
de la campanya electoral del PP l'any 2007, i quedà aprovada
la següent:
RESOLUCIÓ
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears a revisar i actualitzar en el menor
temps possible, l’auditoria i l’informe de fiscalització externa
relativa a la comptabilitat electoral del PP de l’any 2007, en
base als fets provats i condemnats, tant en la sentència de
l’Audiència Provincial de Palma sobre el cas Scala, com en
altres sentències que es puguin derivar de casos que en aquests
moments es tramiten, com és el cas pel qual l’exgerent del PP,
Fernando Areal, ha confessat el pagament en negre de part de
la campanya electoral del PP.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Tribunal de
Comptes a actuar per tal de garantir que s’ha complert la
legalitat en el procés electoral de l’any 2007, arran de la
sentència de l’Audiència Provincial de Palma sobre el cas Scala
i d’altres sentències que es puguin derivar de casos que en
aquests moments es tramiten, i que posin en evidència que el
comptes electorals del PP d’aquest any varen incomplir la
legislació electoral.
3. El Parlament de les Illes Balears, en el cas que l’informe
de la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes posin
de manifest l’incompliment de la llei electoral en la
comptabilitat electoral del PP de l’any 2007, insta el Govern de
les Illes Balears a solAlicitar un informe al Consell Consultiu de
les Illes Balears sobre la nulAlitat del pagament de la subvenció
electoral i el corresponent retorn d'aquesta.
A la seu del Parlament, 22 de març de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de març de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 1039/16, relativa a mesures de protecció
i regulació d'usos de les prades de posidònia a les Illes
Balears, amb les esmenes RGE núm. 3921/16 i 3922/16, i
quedà aprovada la següent:

B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure un apartat o una disposició en el futur
decret de mesures de protecció de la posidònia, que articuli i
reguli dins l'àmbit de les seves competències, els usos permesos
i no permesos pel que fa a la posidònia tant en l'àmbit terrestre
com en l'àmbit marí.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar d'una especial protecció els usos i costums
de tradició pròpia de pescadors, agricultors i ramaders en
relació amb l'aprofitament de la posidònia sempre que no
comportin cap agressió a l'espècie o al conjunt del medi
natural.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que de forma simultània adeqüi el règim de
sancions i les quanties previstes a la Llei 5/2005, de 26 de
maig, de preservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO), a la consecució efectiva de les finalitats de protecció
previstes en el futur decret.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar una campanya extensiva d'informació
adreçada als principals ports emissors de turisme nàutic
esportiu, empreses nàutiques i establiments hotelers a nivell
estatal i de la resta de destinacions, especialment de la
Mediterrània occidental, per donar-los a conèixer la normativa
d'aplicació en cada cas a partir de l'estiu de 2016.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per coordinar els recursos
humans i tècnics disponibles per part de cadascuna de les
administracions amb competències sobre la vigilància
ambiental de la posidònia, dotant-los d'un protocol normatiu
d'actuació amb l'objecte de millorar els sistemes de resposta
actuals.
6. El Parlament de les Illes B alears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar, en l'àmbit de les seves competències, un
pla anual d'inspecció i vigilància de les prades de posidònia que
es troben en els indrets de major vulnerabilitat, que permeti una
millora en la consecució dels objectius de conservació
d'aquestes zones a partir de l'any 2016.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avaluar les necessitats de personal i dotar-lo a
càrrec de la Conselleria de Medi Ambient per tramitar les
denúncies i sancions relacionades amb les infraccions sobre el
medi ambient que són de la seva competència i a programar la
reestructuració d'aquestes plantilles en el termini més breu
possible.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer públiques les dades relatives al nombre de
denúncies interposades per infraccions relacionades amb danys
a la posidònia, així com els imports de les sancions, tot donant
compliment a la llei vigent de protecció de dades de caràcter
personal i a la resta de normativa d'aplicació.
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9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avaluar les prades de posidònia per analitzar les
mesures implantades i la seva evolució en relació amb el canvi
climàtic.
A la seu del Parlament, 22 de març de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

D) RGE núm. 3461/2016, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada de les aules
modulars de l'antic colAlegi d'Es Pratet, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.
E) RGE núm. 3469/2016, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
alumnes matriculats, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.
F) RGE núm. 3455/2016, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Comissió bilateral mixta, que contestà la consellera d'Hisenda
i Administracions Públiques.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de març de 2016, debaté la Interpel Alació RGE núm. 8530/15,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inserció laboral de
colAlectius vulnerables.
Actuà com a interpel Alant la diputada Sandra Fernández i
Herranz i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el
conseller de Treball, Comerç i Indústria. Hi hagué torn de
rèplica i de contrarèplica.
Palma, 22 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

G) RGE núm. 3642/2016, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cas
Multimèdia, que contestà el vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme.
H) RGE núm. 3466/2016, del diputat Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
drets dels funcionaris, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.
I) RGE núm. 3467/2016, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sancions
a Son Espases, que contestà la consellera de Salut.
J) RGE núm. 3468/2016, del diputat Aitor M orrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pensions
a les Illes Balears, que contestà el conseller de Treball, Comerç
i Indústria.
K) RGE núm. 3359/2016, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a reformes en centres
educatius, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de març de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 3133/2016, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a direcció de les
oficines de l'IBAVI, que contestà el conseller de Presidència.
B) RGE núm. 3458/2016, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada en
el pressupost de serveis socials, que contestà la consellera de
Serveis Socials i Cooperació.
C) RGE núm. 3460/2016, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a normalització
professional dels tècnics sanitaris, que contestà la consellera de
Salut.

L) RGE núm. 3465/2016, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cateterisme
cardíac, que contestà la consellera de Salut.
M) RGE núm. 3457/2016, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada de l'horari
d'atenció de pediatria a la unitat bàsica de salut de Portocolom,
que contestà la consellera de Salut.
N) RGE núm. 3456/2016, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Fons de liquiditat autonòmic, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
O) RGE núm. 3640/2016, de la diputada M argarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reacció del
Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient després de la reunió
mantinguda amb el conseller de Medi Ambient, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 22 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

BOPIB núm. 38 - 23 de març de 2016

1.3. TEXTOS REBUTJATS
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cambra la tramitació pel procediment directe i en lectura
única.
Palma, a 23 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de març de 2016, rebutjà la M oció RGE núm. 3287/16, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a acadèmies privades de
formació, amb el resultat següent:

Marc Pons i Pons, secretari del Consell de Govern
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, en sessió de dia 11 de març de
2016, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

Punts 1, 3 i 4: vots emesos 55, vots a favor 23, vots en contra
0 i abstencions 32.
Punt 2: vots emesos 55, vots a favor 5, vots en contra 32 i
abstencions 18.
Palma, a 22 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORM ACIONS
Ordre de Publicació
A)

11. Acord d'aprovació del Projecte de llei de crèdit
extraordinari per a subvencions electorals.
El Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda
i Administracions Públiques, adopta l'Acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de crèdit extraordinari
per a subvencions electorals, que s'adjunta a aquest acord.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el
projecte de llei esmentat, d'acord amb l'article 117 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, perquè el
tramiti."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 3462/16.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de
dia 15 de març de 2016, quedà ajornada, atès l'escrit presentat
pel Govern de les Illes Balears RGE núm. 3924/16, la pregunta
esmentada, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acumulació de fangs a l'EDAR
de Santa Eulària.
Palma, a 22 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2016, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 4102/16, de crèdit extraordinari per a
subvencions electorals.
Així mateix, conformement amb l'establert a l'article 145
del Reglament de la cambra, la Mesa acorda de traslladar-lo
a la Junta de Portaveus i, si escau, proposar al Ple de la

Palma, a 11 de març de 2016.
El secretari del Consell de Govern
Marc Pons i Pons
Vistiplau, el vicepresident, president per suplència del
Consell de Govern.
Gabriel Barceló i Milta
A)
PROJECTE DE LLEI DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
PER A SUBVENCIONS ELECTORALS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de subvencionar
les despeses electorals d’acord amb el procediment previst i
que, durant el mes següent a la tramesa de l’informe de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, el Consell de
Govern ha de presentar al Parlament de les Illes Balears un
projecte de llei de crèdit extraordinari per l’import de les
subvencions que s’hagin d’adjudicar, subvencions que s’han de
fer efectives durant els cent dies posteriors a l’aprovació de la
llei per part del Parlament.
La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha presentat
l’informe de fiscalització de la comptabilitat electoral
corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i
als consells insulars de Mallorca, M enorca i Eivissa, que varen
tenir lloc el 24 de maig del 2015. El Consell de la Sindicatura
va aprovar aquest informe el 18 de gener de 2016, rectificat el
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15 de febrer de 2015, en relació amb els ingressos i les
despeses electorals dels partits, les federacions, les coalicions
o les agrupacions que participaven en les eleccions esmentades.
Atès això, se sotmet a l’aprovació del Parlament aquesta llei de
crèdit extraordinari per atendre les subvencions que s’han
d’abonar a les formacions polítiques alAludides.

Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 11 de març de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí
El vicepresident, president per suplència del Consell de
Govern (art. 2 del Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la
presidenta de les Illes Balears)
Gabriel Barceló i Milta

D’acord amb l’informe de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears esmentat abans, les despeses subvencionables en
relació amb les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als
consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa assoleixen un
total de 2.068.326,11 euros. No obstant això, atès que d’acord
amb la normativa electoral el Govern de les Illes Balears va fer
bestretes amb càrrec a l’exercici pressupostari de 2015,
correspon aprovar com a crèdit extraordinari únicament una
despesa d’1.366.703,66 euros, és a dir, la diferència entre les
despeses subvencionables i les bestretes ja efectuades, amb
càrrec al pressupost de l’exercici de 2016.

3.9. M OCIONS

Article 1
Import de les subvencions
Per atendre l’import de les subvencions que s’han
d’adjudicar als partits, les federacions, les coalicions o les
agrupacions d’electors que concorregueren a les eleccions al
Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de
Mallorca, M enorca i Eivissa del 24 de maig del 2015, amb dret
a subvenció electoral, segons el que disposa l’article 29 de la
Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i tenint en compte les bestretes
ja atorgades, es concedeix un crèdit extraordinari en l’estat de
despeses dels pressuposts generals vigents de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per un import d’1.366.703,66
e uro s, a m b c à rre c a la p a r ti d a p r e s s u p o stà ria
11201463D014800100.
Article 2
Finançament
El finançament d’aquest crèdit extraordinari s’ha de fer, fins
a la quantia necessària, amb nous o majors ingressos no
financers efectivament recaptats, si n’hi ha, i si la resta
d’ingressos ordinaris no finalistes es recapten amb normalitat,
d’acord amb l’informe que emeti amb aquesta finalitat la
Direcció General de Pressuposts i Finançament; o mitjançant
la minoració dels crèdits del pressupost de despeses que menys
perjudici causin al servei públic.
Article 3
Concessió i reintegrament
El Consell de Govern de les Illes Balears ha d’adoptar els
acords necessaris per concedir les subvencions electorals que
pertoquin a cada partit, federació, coalició o agrupació
d’electors, i ha d’exigir el reintegrament a la Hisenda pública
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els casos que
pertoquin, d’acord amb l’informe de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears de fiscalització de la comptabilitat electoral
de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells
insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa del 24 de maig del
2015.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2016, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 23 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 4652/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inserció laboral de colAlectius vulnerables, derivada
de la Interpel Alació RGE núm. 8530/15.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la Interpel Alació RGE núm.
8530/15, relativa a inserció laboral de colAlectius vulnerables,
la moció següent.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en el termini màxim de sis mesos presenti una
Estratègia global i comuna respecte de la inserció laboral de
colAlectius vulnerables, que impliqui:
-La coordinació de les polítiques d'inserció de les diferents
administracions públiques.
-La participació en la seva elaboració de diferents agents
socials com el Tercer Sector, patronals o sindicats.
-La revisió dels programes i projectes actuals d'inserció, per
tal de comprovar el seu retorn social.
-L'estabilitat i la garantia en els itineraris i processos
d'inserció laboral.
-La màxima simplificació administrativa per desenvolupar
processos d'inserció laboral.
-Impulsar noves iniciatives i projectes innovadors per a la
inserció laboral.
Palma, a 18 de març de 2016.
La diputada:
Sandra Fernández i Herranz.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.
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3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
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Quines actuacions té previstes la Direcció General de Salut
Pública i Participació durant l'any 2016 en matèria de seguretat
alimentària?
Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
D)
Palma, a 23 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 3863/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria del Consell autonòmic de seguretat alimentària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 3870/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria de sanitat ambiental.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previstes la Direcció General de Salut
Pública i Participació durant l'any 2016 en matèria de sanitat
ambiental?
Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Té previst la consellera de Salut convocar el Consell
autonòmic de seguretat alimentària En quines dates ho te
previst?
E)
Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

B)
RGE núm. 3866/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control
de metalls pesants als productes de pesca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 3871/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria de laboratori de salut pública.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previstes la Direcció General de Salut
Pública i Participació durant l'any 2016 en matèria del
laboratori de salut pública?
Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Ha fet la D irecció General de Salut Pública durant l'any
2015 alguna actuació sobre el control de metalls pesants als
productes de la pesca?
F)
Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

C)
RGE núm. 3869/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria de seguretat alimentària.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 3872/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria de prevenció de càncer de mama.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previstes la Direcció General de Salut
Pública i Participació durant l'any 2016 en matèria de
prevenció de càncer de mama?
Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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G)
RGE núm. 3873/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria de prevenció de toxicomanies.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previstes la Direcció General de Salut
Pública i Participació durant l'any 2016 en matèria de
prevenció de toxicomanies?
Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

H)
RGE núm. 3874/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria de prevenció del tabaquisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previstes la Direcció General de Salut
Pública i Participació durant l'any 2016 en matèria de
prevenció del tabaquisme?
Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

I)
RGE núm. 3875/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria de prevenció de la sida.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previstes la Direcció General de Salut
Pública i Participació durant l'any 2016 en matèria de
prevenció de la sida?
Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

J)
RGE núm. 3876/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria d'hàbits i vida saludable.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previstes la Direcció General de Salut
Pública i Participació durant l'any 2016 en matèria d'hàbits i
vida saludable?
Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

K)
RGE núm. 3877/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria de vigilància epidemiològica.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previstes la Direcció General de Salut
Pública i Participació durant l'any 2016 en matèria de
vigilància epidemiològica?
Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

L)
RGE núm. 3878/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria d'associacions de malalts.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previstes la Direcció General de Salut
Pública i Participació durant l'any 2016 en matèria
d'associacions de malalts?
Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

M)
RGE núm. 3879/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria de vigilància de la salut en l'àmbit
laboral.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previstes la Direcció General de Salut
Pública i Participació durant l'any 2016 en matèria de
vigilància de la salut en l'àmbit laboral?
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Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

N)
RGE núm. 3880/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
projectes normatius o modificacions dels actuals.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ens pot informar dels nous projectes normatius o
modificacions dels actualment vigents en què es fa feina des de
la Direcció General de Salut Pública i Participació en les àrees
de la seva competència?
Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

O)
RGE núm. 3881/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
d'inversió.

Q)
RGE núm. 3883/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions de la Direcció
General de Farmàcia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Serà l'Ibsalut qui assumirà les funcions de la Direcció
General de Farmàcia després de la dimissió del director?
Palma, a 11 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

R)
RGE núm. 3884/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions de la Direcció
General de Farmàcia, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que l'Ibsalut ha assumit part de les seves funcions serà
finalment ocupada la plaça de director general de Farmàcia?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ens pot informar dels nous projectes d'inversió que es tenen
previst dur a terme des de la Direcció General de Salut Pública
i Participació durant l'any 2016, amb indicació expressa del
títol, els objectius, el contingut, el director del projecte,
l'activitat a desenvolupar, el pressupost previst, la data
d'execució i la partida pressupostària?
Palma, a 4 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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Palma, a 11 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

S)
RGE núm. 3885/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a horari de consulta de
pediatria de la UBS de Portocolom.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin serà el nou horari de consulta de pediatria a la USB de
Portocolom?

P)
RGE núm. 3882/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió del director
general de Farmàcia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les veritables raons de la dimissió del director
general de Farmàcia?
Palma, a 11 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 11 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

T)
RGE núm. 3886/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a horari de consulta de
pediatria de la UBS de Portocolom, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin era l'horari de consulta de pediatria a la UBS de
Portocolom abans de la retallada de l'horari que s'ha anunciat?
Palma, a 11 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

U)
RGE núm. 3887/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a fuga de dades de l'112.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

X)
RGE núm. 3890/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
combatre el banyarriquer.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions pensa dur a terme i ha dut a terme el
Govern per combatre el perforador de les alzines o
banyarriquer?
Palma, a 11 de març de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Quines són les causes de la fuga de dades que s'ha produït
a l'112?
Y)
Palma, a 11 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

V)
RGE núm. 3888/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a fuga de dades de l'112,
2.

RGE núm. 3891/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alzines
afectades pel banyarriquer.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina estimació hi ha d'alzines afectades per banyarriquer?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Des de quan es coneix la fuga de dades que s'ha produït a
l'112?
Palma, a 11 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

W)
RGE núm. 3889/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a fuga de dades de l'112,
3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Tenen constància que la fuga de dades de l'112 és a favor
d'ambulàncies privades tal i com ha sortit a mitjans de
comunicació? En cas afirmatiu, des de quan es coneix aquesta
circumstància? Quines mesures pensa prendre davant aquesta
situació?
Palma, a 11 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Palma, a 11 de març de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

Z)
RGE núm. 3892/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
per combatre la paysandisia archon.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions pensa dur a terme i ha dut a terme el
Govern per combatre l'eruga perforadora de palmeres
(paysandisia archon)?
Palma, a 11 de març de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AA)
RGE núm. 3893/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a palmeres
afectades per eruga perforadora.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina estimació hi ha de palmeres afectats per l'eruga
perforadora?
Palma, a 11 de març de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AB)
RGE núm. 3894/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
per combatre el Tomicus destruens.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions pensa dur a terme i ha dut a terme el
Govern per combatre el Tomicus destruens dels pins?
Palma, a 11 de març de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AC)
RGE núm. 3895/16, de la diputada M argaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pins
afectats pel Tomicus destruens.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina estimació hi ha de pins afectats pel Tomicus
destruens?
Palma, a 11 de març de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AD)
RGE núm. 3896/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió
de la Ultra Trail Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els motius tècnics pels quals l'organització ha
decidit suspendre la Ultra Trail Mallorca?
Palma, a 11 de març de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.
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AE)
RGE núm. 3897/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participants
a la Ultra Trail Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de participants de la cursa Ultra
Trail Mallorca dels darrers cinc anys?
Palma, a 11 de març de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AF)
RGE núm. 3898/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alternatives
a la celebració de la Ultra Trail Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines alternatives ha donat la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca per a la celebració de la carrera
Ultra Trail Mallorca?
Palma, a 11 de març de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AG)
RGE núm. 3899/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
administrativa dels plans de gestió.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat de tramitació administrativa es troben els 140
plans de gestió que falten per aprovar?
Palma, a 11 de març de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AH)
RGE núm. 3900/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cabres
eliminades a Es Vedrà.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1598

BOPIB núm. 38 - 23 de març de 2016

Quin és el nombre de cabres que s'han eliminat a Es Vedrà
durant el 2015 i el 2016?
Palma, a 11 de març de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AI)
RGE núm. 3901/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cabres
eliminades a la Serra de Tramuntana.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de cabres que s'han eliminat a la Serra de
Tramuntana durant el 2015 i el 2016?
Palma, a 11 de març de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

AJ)
RGE núm. 3905/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió
de l'antiga estació marítima del Port de Ciutadella, 1.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst el Govern de les Illes Balears cedir l'ús de
l'antiga estació marítima del Port de Ciutadella amb l'objectiu
d'ubicar-hi els jutjats de Ciutadella?
Palma, a 11 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AK)
RGE núm. 3906/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió
de l'antiga estació marítima del Port de Ciutadella, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La cessió d'ús de l'antiga estació marítima del Port de
Ciutadella per ubicar-hi els jutjats de Ciutadella, es farà
directament amb l'Ajuntament de Ciutadella o directament amb
el Ministeri de Justícia?
Palma, a 11 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AL)
RGE núm. 3907/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió
de l'antiga estació marítima del Port de Ciutadella, 3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La cessió d'ús de l'antiga estació marítima del Port de
Ciutadella per ubicar-hi els jutjats de Ciutadella es farà a títol
gratuït o mitjançant un arrendament?
Palma, a 11 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AM )
RGE núm. 3908/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió
de l'antiga estació marítima del Port de Ciutadella, 4.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En cas que el Govern cedeixi l'ús de l'antiga estació
marítima del Port de Ciutadella mitjançant un arrendament,
quin import anual de renda té previst cobrar per aquest
arrendament?
Palma, a 11 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

AN)
RGE núm. 3909/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió
de l'antiga estació marítima del Port de Ciutadella, 5.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data té previst el Govern de les Illes Balears signar
la cessió d'ús de l'antiga estació marítima del Port de Ciutadella
per tal d'ubicar-hi els jutjats de Ciutadella?
Palma, a 11 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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AO)
RGE núm. 3911/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna contra el
pneumococ, 1.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Un cop aprovada la resolució per a la cobertura per part de
la Conselleria de Salut de la vacuna contra el pneumococ, tant
de vacunació infantil com de les altres patologies, on està
indicada aquest any 2016, quants serotipus contindrà aquesta
vacuna contra el pneumococ a les Illes Balears?
Palma, a 14 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AP)
RGE núm. 3912/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna contra el
pneumococ, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot informar del nombre de prescripcions de la vacuna del
pneumococ que s'han fet el 2015 a la CAIB?
Palma, a 14 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AQ)
RGE núm. 3913/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna contra el
pneumococ, 3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot informar del nombre de vacunes de 10 serotipus
prescrites el 2015 a la CAIB?
Palma, a 14 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AR)
RGE núm. 3914/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna contra el
pneumococ, 4.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

1599

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot informar del nombre de vacunes de 13 serotipus
prescrites el 2015 a la CAIB?
Palma, a 14 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AS)
RGE núm. 3915/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna contra el
pneumococ, 5.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot informar dels serotipus de pneumococ més freqüent a
la CAIB?
Palma, a 14 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AT)
RGE núm. 3916/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna contra el
pneumococ, 6.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot informar si els serotipus de pneumococ més freqüents
a les Illes Balears estaran inclosos dins la vacunació contra el
pneumococ?
Palma, a 14 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AU)
RGE núm. 3917/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell de protecció
comunitària de la població de la CAIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot informar del nivell de protecció comunitària que té la
població de la CAIB (vacunacions, població susceptible de
vacunació, etc.)?
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Palma, a 14 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AV)
RGE núm. 3918/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna contra el
pneumococ, 7.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Un cop aprovada la resolució per a la cobertura per part de
la Conselleria de Salut de la vacuna contra el pneumococ, ens
poden informar quan s'iniciarà la vacunació?
Palma, a 14 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AW )
RGE núm. 3919/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna contra el
pneumococ, 8.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot informar quantes comunitats autònomes de l'Estat
encara no inclouen la vacuna contra el pneumococ dins la
cobertura de vacunacions oficials?
Palma, a 14 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AX)
RGE núm. 3920/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna contra el
pneumococ, 9.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins criteris seguirà la Conselleria de Salut per determinar
quina serà la vacuna contra el pneumococ que serà implantada
en aquesta comunitat autònoma?
Palma, a 14 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

AY)
RGE núm. 3939/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quina quantitat total s'ha pagat en concepte de carrera
professional durant l'any 2015?
Palma, a 14 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

AZ)
RGE núm. 3940/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 1.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol Alicitud de resposta
escrita.
Què es va pagar en concepte de carrera professional el mes
de gener de 2015? A quants de professionals es va pagar aquest
mes? A quines categories correspon el pagament (especificau
el nombre de professionals que cobraren per categoria i la
quantitat total per categoria)?
Palma, a 14 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BA)
RGE núm. 3941/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Què es va pagar en concepte de carrera professional el mes
de febrer de 2015? A quants de professionals es va pagar
aquest mes? A quines categories correspon el pagament
(especificau el nombre de professionals que cobraren per
categoria i la quantitat total per categoria)?
Palma, a 14 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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BB)
RGE núm. 3942/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 3.

BE)
RGE núm. 3945/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 6.

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

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

Què es va pagar en concepte de carrera professional el mes
de març de 2015? A quants de professionals es va pagar aquest
mes? A quines categories correspon el pagament (especificau
el nombre de professionals que cobraren per categoria i la
quantitat total per categoria)?

Què es va pagar en concepte de carrera professional el mes
de juny de 2015? A quants de professionals es va pagar aquest
mes? A quines categories correspon el pagament (especificau
el nombre de professionals que cobraren per categoria i la
quantitat total per categoria)?

Palma, a 14 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 14 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BC)
RGE núm. 3943/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 4.

BF)
RGE núm. 3946/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 7.

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

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

Què es va pagar en concepte de carrera professional el mes
d'abril de 2015? A quants de professionals es va pagar aquest
mes? A quines categories correspon el pagament (especificau
el nombre de professionals que cobraren per categoria i la
quantitat total per categoria)?

Què es va pagar en concepte de carrera professional el mes
de juliol de 2015? A quants de professionals es va pagar aquest
mes? A quines categories correspon el pagament (especificau
el nombre de professionals que cobraren per categoria i la
quantitat total per categoria)?

Palma, a 14 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 14 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BD)
RGE núm. 3944/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 5.

BG)
RGE núm. 3947/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 8.

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

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

Què es va pagar en concepte de carrera professional el mes
de maig de 2015? A quants de professionals es va pagar aquest
mes? A quines categories correspon el pagament (especificau
el nombre de professionals que cobraren per categoria i la
quantitat total per categoria)?

Què es va pagar en concepte de carrera professional el mes
d'agost de 2015? A quants de professionals es va pagar aquest
mes? A quines categories correspon el pagament (especificau
el nombre de professionals que cobraren per categoria i la
quantitat total per categoria)?

Palma, a 14 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 14 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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BH)
RGE núm. 3948/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 9.

BK)
RGE núm. 3951/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 12.

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

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

Què es va pagar en concepte de carrera professional el mes
de setembre de 2015? A quants de professionals es va pagar
aquest mes? A quines categories correspon el pagament
(especificau el nombre de professionals que cobraren per
categoria i la quantitat total per categoria)?

Què es va pagar en concepte de carrera professional el mes
de desembre de 2015? A quants de professionals es va pagar
aquest mes? A quines categories correspon el pagament
(especificau el nombre de professionals que cobraren per
categoria i la quantitat total per categoria)?

Palma, a 14 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BI)

Palma, a 14 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

RGE núm. 3949/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 10.

BL)
RGE núm. 3952/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 13.

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

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

Què es va pagar en concepte de carrera professional el mes
d'octubre de 2015? A quants de professionals es va pagar
aquest mes? A quines categories correspon el pagament
(especificau el nombre de professionals que cobraren per
categoria i la quantitat total per categoria)?

Què es va pagar en concepte de carrera professional el mes
de gener de 2016? A quants de professionals es va pagar aquest
mes? A quines categories correspon el pagament (especificau
el nombre de professionals que cobraren per categoria i la
quantitat total per categoria)?

Palma, a 14 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BJ)
RGE núm. 3950/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carrera
professional, 11.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Què es va pagar en concepte de carrera professional el mes
de novembre de 2015? A quants de professionals es va pagar
aquest mes? A quines categories correspon el pagament
(especificau el nombre de professionals que cobraren per
categoria i la quantitat total per categoria)?
Palma, a 14 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 14 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BM )
RGE núm. 4025/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificacions de la relació de llocs de treball.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'objecte i els motius de les modificacions de la
relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari
de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de la Direcció General de Salut Pública i Participació
aprovada per acord del Consell de Govern de 5 de febrer de
2016, de les places modificades, descatalogades i les de nova
creació? Adjuntau els informes que avalen aquest acord.
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Palma, a 15 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BN)
RGE núm. 4026/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificacions de la relació de llocs de treball, 2.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'objecte i els motius de les modificacions de la
relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari
de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de la Direcció General de Consum aprovada per acord
del Consell de Govern de 5 de febrer de 2016, de les places
modificades, descatalogades i les de nova creació? Adjuntau
els informes que avalen aquest acord.
Palma, a 15 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BO)
RGE núm. 4027/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificacions de la relació de llocs de treball, 3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'objecte i els motius de les modificacions de la
relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari
de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de la Direcció General de Planificació, Avaluació i
Farmàcia aprovada per acord del Consell de Govern de 5 de
febrer de 2016, de les places modificades, descatalogades i les
de nova creació? Adjuntau els informes que avalen aquest
acord.
Palma, a 15 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BP)
RGE núm. 4028/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificacions de la relació de llocs de treball, 4.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'objecte i els motius de les modificacions de la
relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari

1603

de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de la Direcció General d'Acreditació, Docència i
Recerca de salut aprovada per acord del Consell de Govern de
5 de febrer de 2016, de les places modificades, descatalogades
i les de nova creació? Adjuntau els informes que avalen aquest
acord.
Palma, a 15 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BQ)
RGE núm. 4029/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificacions de la relació de llocs de treball, 5.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'objecte i els motius de les modificacions de la
relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari
de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de la Secretaria General de la Conselleria de Salut
aprovada per acord del Consell de Govern de 5 de febrer de
2016, de les places modificades, descatalogades i les de nova
creació? Adjuntau els informes que avalen aquest acord.
Palma, a 15 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

BR)
RGE núm. 4030/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificacions de la relació de llocs de treball, 6.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes reunions s'han mantingut amb associacions de
professionals, sindicats, representants sindicals, colAlegis
professionals afectats, funcionaris, etc., en relació amb les
modificacions de la relació de llocs de treball corresponent al
personal funcionari de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears de la Conselleria de Salut,
aprovada per acord del Consell de Govern de 5 de febrer de
2016, de les places modificades, descatalogades i les de nova
creació? Adjuntau les actes d'aquestes reunions o els acords
que s'assoliren, si n'és el cas.
Palma, a 15 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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BS)
RGE núm. 4112/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
públiques i concertades en aules prefabricades a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoles públiques i concertades de Mallorca tenen
aules prefabricades?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

BT)
RG E núm. 4113/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
públiques i concertades en aules prefabricades a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoles públiques i concertades de Menorca tenen
aules prefabricades?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

BU)
RGE núm. 4114/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
públiques i concertades en aules prefabricades a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoles públiques i concertades de Eivissa tenen
aules prefabricades?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

BV)
RGE núm. 4115/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
públiques i concertades en aules prefabricades a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes escoles públiques i concertades de Formentera
tenen aules prefabricades?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

BW )
RGE núm. 4116/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
per a menjador a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat s'han donat a les famílies el curs 2014-2015
en ajudes per a menjador a Mallorca?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

BX)
RGE núm. 4117/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
per a menjador a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat s'han donat a les famílies el curs 2014-2015
en ajudes per a menjador a Menorca?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

BY)
RGE núm. 4118/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
per a menjador a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat s'han donat a les famílies el curs 2014-2015
en ajudes per a menjador a Eivissa?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.
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BZ)
RGE núm. 4119/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
per a menjador a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat s'han donat a les famílies el curs 2014-2015
en ajudes per a menjador a Formentera?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

CA)
RG E núm. 4120/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
objectius del programa "Valors en l'esport".
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'objectiu del programa "Valors en l'esport" que
està desenvolupant la Direcció General d'esports i Joventut?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

CB)
RGE núm. 4121/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
objectius del programa "Valors en l'esport" a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'objectiu del programa "Valors en l'esport" que
està desenvolupant la Direcció General d'esports i Joventut a
Menorca?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

CC)
RGE núm. 4122/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
objectius del programa "Valors en l'esport" a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és l'objectiu del programa "Valors en l'esport" que
està desenvolupant la Direcció General d'esports i Joventut a
Mallorca?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

CD)
RGE núm. 4123/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
objectius del programa "Valors en l'esport" a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'objectiu del programa "Valors en l'esport" que
està desenvolupant la Direcció General d'esports i Joventut a
Eivissa?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

CE)
RGE núm. 4124/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
objectius del programa "Valors en l'esport" a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'objectiu del programa "Valors en l'esport" que
està desenvolupant la Direcció General d'esports i Joventut a
Formentera?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

CF)
RGE núm. 4125/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cens
d'instalAlacions esportives a Mallorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba el cens d'instalAlacions esportives
que està elaborant la Direcció General d'esports i Joventut a
Mallorca?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.
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CJ)

CG)
RGE núm. 4126/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cens
d'instalAlacions esportives a Menorca.

RGE núm. 4675/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords de la
Comissió bilateral en relació amb la Llei de coordinació de
policies locals.

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

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

En quina situació es troba el cens d'instalAlacions esportives
que està elaborant la Direcció General d'esports i Joventut a
Menorca?

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 amb la Llei 4/2013, de 17
de juliol, de coordinació de policies locals?

Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

CH)
RGE núm. 4127/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cens
d'instalAlacions esportives a Eivissa.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba el cens d'instalAlacions esportives
que està elaborant la Direcció General d'esports i Joventut a
Eivissa?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

Palma, a 16 de març de 2016.
El diputat:
Juan M anuel Lafuente i Mir.

CK)
RGE núm. 4703/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
denúncies davant Consum.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes denúncies s'han presentat davant Consum des de
setembre de 2015 a març de 2016? Quins criteris en comú
tenen aquestes denúncies?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CI)
RGE núm. 4128/16, de la diputada Elena Baquero i
González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cens
d'instalAlacions esportives a Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba el cens d'instalAlacions esportives
que està elaborant la Direcció General d'esports i Joventut a
Formentera?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.

CL)
RGE núm. 4705/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat
del personal sanitari.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A la pregunta de "quines mesures pens adoptar per garantir
la seguretat del personal sanitari?", la resposta va ser: "fins
aquest moment, les mateixes que existien el juny de 2015". Ens
pot indicar quines mesures són?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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CM)
RGE núm. 4706/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi de
situació del Centre de Salut d'Es Banyer.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha realitzat l'estudi de situació del Centre de Salut d'Es
Banyer de Menorca?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CN)
RGE núm. 4707/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
contra l'envelliment de l'Hospital de Manacor.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha acabat el Pla director per posar en marxa mesures
contra l'envelliment de l'Hospital de Manacor?
Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

CO)
RGE núm. 4709/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de personal
als hospitals públics de les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha programat una pròxima reducció de personal
d'infermeria, auxiliars d'infermeria i zeladors als hospitals
públics de les Illes Balears?
Palma, a 17 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

CP)
RGE núm. 4710/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per
realitzar TAC preferents a l'Hospital Mateu Orfila.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la llista d'espera per realitzar TAC preferents a
l'Hospital Mateu Orfila?
Palma, a 17 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

CQ)
RGE núm. 4711/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per
realitzar TAC preferents a l'Hospital d'Inca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera per realitzar TAC preferents a
l'Hospital d'Inca?
Palma, a 17 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

CR)
RGE núm. 4712/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per
realitzar TAC preferents a l'Hospital de Manacor.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera per realitzar TAC preferents a
l'Hospital de Manacor?
Palma, a 17 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

CS)
RGE núm. 4713/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per
realitzar TAC preferents a l'Hospital Son Espases.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la llista d'espera per realitzar TAC preferents a
l'Hospital Son Espases?
Palma, a 17 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.
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CT)
RGE núm. 4714/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera per
realitzar TAC preferents a l'Hospital Can Misses.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2016, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següents.

Quina és la llista d'espera per realitzar TAC preferents a
l'Hospital Can Misses?

Palma, a 23 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 17 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

CU)
RGE núm. 4715/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ressonàncies
magnètiques a l'Hospital Can Misses 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4653/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures de protecció
de la posidònia.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol Alicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller, ens podria informar sobre quines possibles
mesures contemplarà el decret de protecció de la posidònia
oceànica?

Quantes ressonàncies magnètiques s'han realitzat al nou
Hospital Can Misses el 2015?, indicau-ne el total i la xifra per
mesos.?

Palma, a 18 de març de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

Palma, a 21 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

CV)
RGE núm. 4716/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ressonàncies
magnètiques a l'Hospital Can Misses 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes ressonàncies magnètiques s'han realitzat al nou
Hospital Can Misses el 2016?, indicau-ne el total i la xifra per
mesos.?
Palma, a 21 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.

Ordre de Publicació
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 23 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
B)
RGE núm. 4912/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla de xoc.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quin és el balanç del pla de xoc contra l'instrusisme
professional en el transport, instaurat pel Govern l'estiu passat?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.
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C)

F)

RGE núm. 4920/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a òrgan autonòmic de
transparència.

RGE núm. 4925/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a facultat
de medicina.

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

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

Quin serà finalment l'òrgan autonòmic encarregat de les
funcions similars a la Comissió estatal de transparència i bon
govern que preveu la Llei de transparència de 2013?

S'ha plantejat el Govern de les Illes Balears establir la seu
de la facultat de medicina a Menorca, Eivissa o Formentera?
Palma, a 23 de març de 2016.
El diputat:
Aitor M orrás i Alzugaray.

Palma, a 22 de març de 2016.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.
G)
RGE núm. 4921/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Llei del sòl.

RGE núm. 4926/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a finançament de les escoles que segreguen alumnes per raó de
gènere.

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

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

Té previst el Govern allargar el termini establert a la
disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, d'ordenació i ús
del sòl?

Quan pensa el Govern de les Illes Balears deixar de
finançar les escoles que segreguen els alumnes per raó de
gènere?

D)

Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

Palma, a 23 de març de 2016.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.

E)

H)

RGE núm. 4922/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a sostre de turisme.

RGE núm. 4927/16, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protecció
d'espècies protegides.

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

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

És una prioritat per al seu govern establir un sostre turístic?

Quins plans té el Govern de les Illes Balears per mantenir
espècies animals en perill d'extinció com el virot petit?

Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

Palma, a 23 de març de 2016.
El diputat:
David Martínez i Pablo.
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I)

L)

RGE núm. 4928/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a gestió
de queixes i suggeriments del Servei de Salut.

RGE núm. 4931/16, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora dels
accessos a l'Hospital de Can Misses.

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

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

Pensa continuar realitzant el Servei de Salut el seguiment de
queixes i suggeriments d'esquena al sistema integrat QSSI?

Quines millores ha realitzat el Govern, i en concret la
Conselleria de Salut, per tal de millorar els accessos a
l'Hospital de Can Misses?

Palma, a 23 de març de 2016.
La diputada:
Marta Maicas i Ortiz.

Palma, a 22 de març de 2016.
La diputada:
María José Ribas i Ribas.

J)
RGE núm. 4929/16, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a curs bàsic
de Policia Local.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, té
previst fer algun curs bàsic de Policia Local?

M)
RGE núm. 4932/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció del lloguer
ilAlegal d'embarcacions.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines mesures pensa implementar el Govern per tal de
disminuir el lloguer ilAlegal d'embarcacions nàutiques?

Palma, a 22 de març de 2016.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.

Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

K)
RGE núm. 4930/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets
de les persones majors i impedides.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Creu la consellera de Participació, Transparència i Cultura
que les persones majors i impedides haurien de tenir menys
drets pel fet de ser catòliques?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

N)
RGE núm. 4933/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència entre les
conselleries.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quines tasques està duent a terme en relació amb la
coordinació de la transparència entre les conselleries?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Miquel Vidal i Vidal.

BOPIB núm. 38 - 23 de març de 2016
3.12. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COM ISSIÓ

O)
RGE núm. 4934/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a delegada de
l'IBAVI a Menorca.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol Alicitud de resposta
oral davant Ple.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.
Palma, a 23 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Quin tipus de contracte té la delegada de l'IBAVI a
Menorca?
Palma, a 22 de març de 2016.
El diputat:
Juan M anuel Lafuente i Mir.
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A)
RGE núm. 4691/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació del Sr. Amadeu Corbera, 1, davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports.

P)
RGE núm. 4935/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
dels mandats parlamentaris.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
En quina data es va contractar, com a professor del
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, el Sr.
Amadeu Corbera?

Creu, Sra. Presidenta, que el seu govern està complint els
mandats aprovats per aquest parlament?
Palma, a 22 de març de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Q)
RGE núm. 4936/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a CEIP de Caimari.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes B alears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller, quines mesures està duent a terme la
Conselleria d'Educació per a la construcció de la nova escola
CEIP Ses Roques de Caimari?
Palma, a 23 de març de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.

Palma, a 16 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

B)
RGE núm. 4692/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació del Sr. Amadeu Corbera, 2, davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Ha estat contractat el Sr. Amadeu Corbera per part de
l'administració pública de la CAIB amb anterioritat al contracte
que té actualment amb el Conservatori Superior de Música de
les Illes Balears? Si és així, en quins llocs i per quan de temps?
Palma, a 16 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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C)

Palma, a 16 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

RGE núm. 4693/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a títols
acadèmics del Sr. Amadeu Corbera, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

RGE núm. 4696/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coneixement per part del Defensor del Menor de la utilització
d'informació reservada per part del Sr. Amadeu Corbera,
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Quins títols acadèmics té el Sr. Amadeu Corbera que
l'acrediten amb la capacitat suficient per exercir com a
professor del Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears?

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

Palma, a 16 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

D)

Té constància que s'hagi donat trasllat al Defensor del
Menor que el professor del Conservatori Superior de Música de
les Illes Balears, el Sr. Amadeu Corbera, va utilitzar informació
reservada d'un alumne, menor d'edat, per denigrar-lo i assetjarlo a través de les xarxes socials?

RGE núm. 4694/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del G rup Parlamentari Popular, relativa a
utilització d'informació reservada d'un alumne per part del Sr.
Amadeu Corbera, 1, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Palma, a 16 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

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

G)

Té constància la Conselleria d'Educació que el professor del
Conservatori Superior de M úsica de les Illes Balears, el Sr.
Amadeu Corbera, va utilitzar informació reservada d'un
alumne, menor d'edat, per denigrar-lo i assetjar-lo a través de
les xarxes socials?

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

Palma, a 16 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

RGE núm. 4697/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures disciplinàries, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

Quines mesures disciplinàries pensa implementar la
Conselleria d'Educació davant el cas d'assetjament i denigració
d'un menor d'edat per part del seu exprofessor i actual professor
del Conservatori Superior de M úsica de les Illes Balears?

E)
RGE núm. 4695/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
utilització d'informació reservada d'un alumne per part del Sr.
Amadeu Corbera, 2, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
És habitual que un professor utilitzi informació reservada
dels seus alumnes per denigrar-los i assetjar-los?

Palma, a 16 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

H)
RGE núm. 4698/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per part de l'Oficina del Defensor del Menor
davant el cas d'assetjament, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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Quines actuacions ha iniciat l'Oficina del Defensor del
M enorca davant el cas d'assetjament i denigració d'un menor
d'edat per part del seu exprofessor, Amadeu Corbera, i actual
professor del Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears?
Palma, a 16 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
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K)
RGE núm. 4701/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ambient d'impunitat a les aules, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

I)
RGE núm. 4699/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per evitar nous casos d'assetjament, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Creu el conseller d'Educació que s'està creant un ambient
d'impunitat dins les aules davant la passivitat i la manca
d'iniciativa a l'hora d'actuar, per part de la Conselleria
d'Educació, davant casos com el d'assetjament d'un menor per
part del seu exprofessor?

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

Palma, a 16 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Quines mesures pensa implementar la Conselleria
d'Educació a fi d'evitar que es torni repetir un nou cas
d'assetjament i denigració d'un alumne per part del seu
professor i la utilització per part d'aquest d'informació
reservada de l'esmentat alumne?

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació

Palma, a 16 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de març de 2016, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

J)
RGE núm. 4700/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca
de resposta de la Conselleria d'Educació davant casos
d'assetjament, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Creu el conseller d'Educació que ajuda a prestigiar la labor
docent que una acció com la d0utilitzar a les xarxes socials
informació reservada d'un alumne per part d'un exprofessor, no
tengui cap tipus de resposta per part de la mateixa Conselleria
d'Educació?
Palma, a 16 de març de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 23 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 3903/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adaptació dels espais naturals protegits a les
persones amb discapacitat, davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Segons la informació de l’Enquesta de Discapacitat,
Autonomia personal i situacions de Dependència elaborada per
l’INE el 2008, es va estimar que hi havia uns 3,85 milions de
persones amb alguna discapacitat, dels quals el 59,8% són
dones.
Per altra banda, a les Illes Balears tenim 12 espais naturals
protegits declarats en la forma prevista a la Llei 5/2005, de 26
de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (LECO). Els espais naturals es classifiquen en les
següents figures en funció dels béns i valors que es volen
protegir: parc nacional, parc natural, paratge natural, reserva
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natural, monument natural, paisatge protegit i lloc d’interès
científic i microreserva.
A més a més, els espais naturals ofereixen una agenda
d’activitats participatives on quasi tothom pot participar ja que
actualment no existeixen activitats adaptades a les persones
amb discapacitats físiques, auditives o visuals.
Tot i que l’Obra Social la Caixa ha finançat un projecte
d’itineraris per a persones amb mobilitat reduïda amb cadires
Joëlette, encara queden per adaptar tots els edificis, terrenys,
etc., perquè sigui una realitat.

Ja han passat quasi 20 anys des que es va aprovar al
Parlament de les Illes Balears la Llei 3/1998, de 18 de maig,
del voluntariat de les Illes Balears. De fet, totes les comunitats
autònomes tenen una llei similar i compten amb un programa
de voluntariat ambiental.
El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient té
un pla de sensibilització i voluntariat ambiental en Parcs
Nacionals i també en rius.
En canvi, les Illes Balears és l’única comunitat autònoma
que no en té.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adaptar tots els espais naturals protegits per a
persones amb discapacitats físiques, auditives i visuals.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un pla de voluntariat ambiental a les Illes
Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer nous itineraris i activitats que estiguin adaptats per
a persones amb discapacitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure tots els espais protegits perquè es puguin
realitzar tasques de voluntariat.

Palma, a 11 de març de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.
El portaveu:
Antoni Camps i Casasnovas.

Palma, a 11 de març de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

B)

C)

RGE núm. 3904/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a redacció del Pla de voluntariat ambiental de les Illes
Balears, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

RGE núm. 3910/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habilitació d'espais que facilitin la presència de MIR
a la CAIB, davant la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
La consciència creixent de participar activament en la
millora de la qualitat de vida i en els interessos generals de la
població ha fet que molts ciutadans, d'una manera totalment
lliure, voluntària i altruista desenvolupin un paper cada vegada
més important en el disseny i l'execució de les actuacions
dirigides a la satisfacció de l'interès general i a la construcció
d'una societat més justa.
A causa de l’esperit solidari que tenim els espanyols i
l’actual crisi econòmica ha fet que últimament el moviment
voluntari visqui una nova etapa de creixement. A més, aquesta
participació de la societat civil és un dret que ve reconegut
expressament en la Constitució i en l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, així com l'obligació dels poders públics de
fomentar aquesta participació ciutadana i de remoure els
obstacles perquè la llibertat, la igualtat i el progrés siguin reals
i efectius.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
A la Comissió de Salut dels dies 7 i 28 d'octubre de 2015 es
varen aprovar dues resolucions respectivament que tenien com
a finalitat estudiar i distribuir, en el seu cas, espais que es
poguessin habilitar per donar suport a l`activitat sociosanitaria
de cada illa.
Per tal de rendibilitzar socialment al màxim aquests
possibles espais, es va acordar constituir una comissió que, amb
criteri, proposés aquesta redistribució, donat l'interès
generalitzat que existeix per ocupar-los.
Per altra part, a les àrees de Salut d 'Eivissa i Formentera i
Menorca, s'ha detectat una disminució de metges que escullen
aquestes illes per formar-se com a MIR, i el motiu econòmic és
un factor important per a aquesta decisió.
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Per això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta les comissions
sociosanitàries creades que considerin l'habilitació d'espais per
a metges estudiants MIR, de forma temporal i per facilitar la
seva fidelització, dins els antics hospitals de Son Dureta i Can
Misses.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
per trobar solucions equivalents on no existeixin aquests espais.
Palma, a 14 de març de 2016.
El diputat:
Vicent Serra i Ferrer.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

D)
RGE núm. 4099/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures econòmiques de compensació del cost de transport
de residus de les Illes Balears a la Llei 22/2011, de 28 de
juliol, de residus i sòls contaminants, davant la Comissió
d'Economia.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
La Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus, en la seva
disposició addicional tercera relativa a Illes Balears, Illes
Canàries, Ceuta i Melilla, determinava que “els respectius plans
nacionals de residus establiran mesures per finançar el transport
marítim a la península, o entre illes, dels residus generats a les
Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla, així com la resta de
costos derivats de l'existència de territoris extra peninsulars o
disgregats que impedeixin o facin excessivament costosa la
valorització dels residus en els territoris en qüestió, per raons
territorials, d'economia d'escala o de gestió mediambientalment
correcta d'aquests”.
El Pla Nacional de Residus (PNIR 2008-2015), aprovat
segons resolució de Consell de M inistres de 20 de gener de
2009, també remet de forma expressa a la Llei de residus
10/1998, de 21 d'abril, en allò referent al transport de residus.
Per altra banda, la normativa de residus actual, Llei 22/2011
de 28 de juliol, en la seva disposició addicional tercera, ha
incorporat alguns canvis importants respecte del finançament
del transport.
Concretament, s'hi ha eliminat la referència a “...la resta de
costos derivats de l'existència de territoris extra peninsulars o
disgregats que impedeixin o facin excessivament costosa la
valorització dels residus”.
Aquest canvi ha estat utilitzat per part del Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, com a pretext per
eliminar les subvencions al transport de residus al llarg dels
darrers anys. De fet, la darrera convocatòria pública de les
subvencions previstes en la llei, fou publicada mitjançant la
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Resolució de 17 de maig de 2011, de la Direcció General de
Qualitat i Avaluació Ambiental per finançar el transport a la
península o entre illes, realitzat el 2010, dels residus generats
a les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla, per un import
global de 1.791.016,43 euros.
Aquesta quantitat, adreçada a abonar despeses per transport
de residus de l'exercici anterior, va suposar una retallada de fins
al 70% respecte de la convocatòria més elevada, que es publicà
l'any 2007 per un valor total de 6.000.000 euros.
La nostra comunitat autònoma, en les darreres
convocatòries ha disposat de les següents quantitats:
1.394.809,42 euros l'any 2008
2.051.939,37 euros l'any 2009
1.781.613,69 euros l'any 2010
1.742.617,64, euros l'any 2011
482.134,08 euros l'any 2012, corresponents a transports
fets en l'any 2010.
Però la realitat és que el MAGRAMA, des de la darrera
convocatòria fins aleshores ha incomplert sistemàticament allò
que preveu la Llei de residus de 2011 i el Pla Nacional de
Residus respecte del finançament del transport de residus entre
illes, i entre illes i península; donat que la valorització dels
residus generats a les Balears no sempre és viable in situ, i per
tant continua requerint d'un trasllat a un altre indret per al seu
correcte tractament i dipòsit.
El fet que les Balears hagin perdut l'opció de concórrer a les
subvencions anuals per aquest objecte, ha suposat una pèrdua
d'un mínim d'entre 6.800.000 i 7.000.000 d'euros.
Les repercussions econòmiques són rellevants pel fet que
suposen una menor disponibilitat econòmica per part del
Govern de les Illes Balears. A més, aquestes subvencions, a la
vegada han estat un recurs fonamental de la CAIB per
esmorteir les costoses despeses de la gestió de residus com ara
el sobrecost del seu transport des de l'illa de Formentera cap a
l'illa d'Eivissa, xifrat en més d'1.000.000 d'euros l'any.
Per altra banda, un nombre important d'empreses del sector
residus a les Balears, han perdut l'opció d'acollir-se a aquests
ajuts, fet que ha provocat l'augment del preu final de la gestió
de residus no urbans aplicat als productors o posseïdors. En
bona mesura, es tracta de residus especials, sanitaris i d'altres
que tenen la consideració de perillosos.
Així, vist que en la legislatura passada el Govern de les Illes
Balears va renunciar a reclamar la convocatòria d'aquestes
subvencions i els seus imports.
Vist que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears aprovat
per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, empara la
ciutadania de la nostra illa; concretament al seu article 3.2,
referent a evitar desequilibris econòmics que vulnerin el
principi de solidaritat entre comunitats autònomes, a l'article
30.46 sobre protecció del medi ambient, al 30.47 sobre defensa
dels drets dels consumidors i usuaris, i als 120.2, 121, 122, i
123 sobre solidaritat, suficiència, i autonomia financera.
Vist que la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial
de les Illes Balears, a l'article 24 sobre “problemàtica dels
residus”, ens remet una vegada més als respectius plans
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nacionals de residus, i al fet que aquests establiran mesures per
finançar el transport de residus per via marítima a la península,
o entre illes, quan s'hagin generat a les Illes Balears, i la seva
valorització dins el territori balear resulti excessivament
costosa per raons estrictament territorials, d'economia d'escala
o de gestió ambientalment correcta.

La conseqüència de dit acord va ser la signatura d’un
contracte de lloguer en data 27 de març de 2015, del Palau Can
Saura Miret entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca,
propietari d'aquest, i el M inisteri de Justícia, per un temps de
dos anys, prorrogables dos més, i una renda anual de
108.000,00 euros.

I finalment, vista la necessitat i la urgència d'eradicar la
vulneració dels drets dels productors, posseïdors i gestors de
residus a les Illes Balears, així com el greuge comparatiu que
suposa l'incompliment reiterat de la Llei de residus vigent
envers aquesta comunitat autònoma:

A aquesta decisió s’hi va oposar el PSOE, el PSM i la
societat civil cultural de Ciutadella de Menorca i de tota
Menorca. Així, el Grup Municipal del PSOE va interposar un
recurs de reposició, que va ser admès a tràmit i donat el
preceptiu trasllat d'aquest al Ministeri de Justícia.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
convocar d'urgència les subvencions al transport marítim de
residus entre illes i a la península, tal i com preveuen la Llei de
residus, el Pla nacional de residus i la Llei de règim especial de
les Illes Balears amb caràcter retroactiu, considerant les
despeses produïdes els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015.

La realitat a dia d’avui és:
1. Que el Ministeri de Justícia no ha pres possessió de
l’immoble.
2. Que no s’han dut a terme les obres d’ adequació
necessàries per tal que l’immoble tingui un ús judicial.
3. Que el Ministeri de Justícia no ha pagat cap renda.
4. Que ha passat pràcticament un any des que es va signar
el contracte de lloguer.
5. Que hi ha una alternativa a la ubicació dels jutjats, a
l’edifici de l’anterior estació portuària, propietat del Govern
de les Illes Balears.
6. L'alcaldessa de Ciutadella de Menorca, mitjançant carta
certificada amb Registre de Sortida núm. 3593, de 29 de
febrer de 2016, va solAlicitar al Ministeri de Justícia la
resolució del contracte de lloguer.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
convocar les subvencions al transport marítim de residus entre
illes i a la península, tal i com preveuen la Llei de residus, el
Pla nacional de residus i la Llei de règim especial de les Illes
Balears amb caràcter d'urgència per al present any.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar una partida addicional en el pressupost
autonòmic de 2017 i successius, per fer front a la despesa de
sobrecost de transport de RSU entre l'illa de Formentera i l'illa
d'Eivissa, atenent la impossibilitat actual que Formentera pugui
fer el tractament de residus in situ.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure el pagament del transport marítim de residus
entre illes i a la península, dins la proposta que elabori el grup
de treball sobre el REB, constituït el passat 16 de desembre i
que es troba integrat per representants del Govern de l'Estat i de
la CAIB.
Palma, a 11 de març de 2016.
La portaveu:
Sílvia Tur i Ribas.

E)

Davant d’aquesta situació, des del Partit Socialista
considerem que no té raó de ser continuar amb un contracte de
lloguer que suposa un atemptat contra la cultura de Ciutadella
de Menorca i de tota l’illa, que no té interès per cap de les dues
parts signants, i que ni tant sols se li ha donat compliment per
la part arrendatària, màxim quan existeix una millor alternativa
a la reubicació dels jutjats (reubicació necessària perquè
actualment l’edifici que els alberga no reuneix les condicions
d’espai necessàries), i és per aquest motiu que el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el M inisteri de
Justícia a negociar amb l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
la resolució del contracte de lloguer del Palau Can Saura Miret
signat el 27 de març de 2015.

RGE núm. 4132/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resolució del contracte del Palau Can Saura, davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Palma, a 17 de març de 2016.
La diputada:
María José Camps i Orfila.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

F)

En data 25 de març de 2015, l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, essent batlle el popular Ramón Sampol, va acordar
autoritzar el lloguer de l’edifici Palau Can Saura Miret al
Ministeri de Justícia per tal d’instalAlar-hi els jutjats del partit
judicial de Ciutadella de Menorca.

RGE núm. 4133/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a publicació per part del Ministeri de Foment de les
dades de l'Observatori de Preus i Connectivitat per al
transport aeri de Canàries i Balears que fan referència a la
connectivitat de les Illes Balears i la seva ampliació al
transport marítim, davant la Comissió de Turisme.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
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Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Dia 5 de febrer de 2013, la ministra de Foment Sra. Ana
Pastor anunciava la creació d’un Observatori de Preus i
Connectivitat per al transport aeri de Canàries i Balears. Volia
ser la resposta a la greu preocupació que hi havia (i encara hi
ha) pels elevats preus del transport aeri a les Illes Balears així
com per la pèrdua de connectivitat, de freqüències i rutes que
llavors es produïa i que encara avui no s’ha recuperat.
Tot i que l’Observatori no era (ni és) la solució als
problemes de connectivitat, el fet de conèixer els preus reals
que paguen els ciutadans i les ciutadanes així com poder
disposar d’una radiografia de tot el sistema de connexions
aèries de què disposam, amb el comportament estacional i la
seva evolució, podria ser un bon instrument per entendre millor
la complexitat del problema que tenim. Així mateix, podria
ajudar a articular possibles estratègies de cara a millorar la
situació.
La notícia de la creació de l’Observatori va ser rebuda
positivament per les raons exposades i perquè enteníem que
seria positiu que les ciutadanes i els ciutadans coneguessin el
preu mitja, mínim i màxim real que es paga a cada moment i a
cada ruta així com la resta d’informació gestionada per
l’Observatori, sempre sense perjudici de la confidencialitat que,
per raons comercials i de competència, poguessin raonablement
exigir les companyies aèries operadores de les rutes.
Atès que deu mesos després de la creació de l’Observatori
no s’havia fet públic cap resultat del seu treball i atès que fins
i tot el president Bauzá havia manifestat en públic la seva
contrarietat perquè el Govern del Illes Balears (tot i haver-ho
demanat) no disposava dels informes de l’Observatori, el Grup
Socialista va registrar en aquest parlament dia 21 d’octubre de
2013 una proposició no de llei on demanava que el Ministeri de
Foment fes públics els treballs de l’Observatori i que els fes
endemés extensius al transport marítim.
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a fer públiques les dades recollides a través de l’Observatori de
Preus i Connectivitat que afecten els aeroports de les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a incorporar a l’Observatori de Preus i Connectivitat les dades
referides a les rutes marítimes entre les Illes balears i entre
aquestes i la península, amb independència de la titularitat dels
ports.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
i el Govern de les Illes Balears a establir els mecanismes de
coordinació i informació que siguin necessaris per tal de fer
possible la fiabilitat i l'eficiència de l’Observatori de Preus i
Connectivitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a desenvolupar un web públic amb les informacions de
l’Observatori de Preus i Connectivitat expressades amb la
màxima concreció possible, especificant el preu final per a
l’usuari, desglossant el preu del bitllet fixat per la companyia
de cadascuna de les taxes i imposts que s’hi apliquen. El web
haurà de ser actualitzat de manera regular i com a mínim
després de la finalització de cada temporada IATA.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a especificar les tarifes mitges, màximes i mínimes pagades
pels usuaris amb caràcter global i també de manera
diferenciada entre els residents i els que no ho són, tot indicant
el nombre d’usuaris residents i no residents calculats per
cadascuna de les rutes i els períodes.
Palma, a 17 de març de 2016.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Pilar Costa i Serra.

La proposició no de llei va ser debatuda per la Comissió de
Turisme dia 13 de febrer de 2014 i va ser rebutjada atès que el
Grup Popular hi va votar en contra.
Han passat més de tres anys d’ençà que l’Observatori de
Preus i Connectivitat per al transport aeri de Canàries i Balears
va ser creat i mai no s’ha fet pública cap informació dels seus
treballs ni hem conegut cap iniciativa del Ministeri de Foment
destinada a millorar la connectivitat de les Illes Balears que
hagi tingut per suport la feina de l’Observatori.
Entenem que avui té més vigència que mai la necessitat de
millorar el transport aeri de les Illes Balears. I atès que
consideram que les informacions que podrien proporcionar els
treballs de l’Observatori podrien ajudar a la millor comprensió
de la situació per part de les ciutadanes i els ciutadans de les
Illes Balears i a afavorir el desenvolupament de propostes per
part de les entitats i associacions preocupades pel transport aeri
i també d’aquest Parlament, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 389/16, del diputat Sr. Santiago
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quanties destinades a dependència.
Despeses 2015
PLA 20
Mallorca: 227.199,42 i.
239.553,42 i

Menorca:

12.354,00 i.

Total:

Convenis places ajuntaments
Mallorca: 5.877.573,71 i. Menorca: 3.642.474,55 i. Total:
9.520.048,26 i
Convenis places CCII
Mallorca: 11.974.952,82 i. Menorca: 2.413.979,40 i.
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Eivissa: 1.585.331,48 i. Formentera: 80.010,56 i. Total:
16.054.274,26 i
Convenis ajuntaments SAD
Mallorca: 1.187.101,00 i. Menorca: 91.200,00 i. Total:
1.278.301,00 i

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 390/16, del diputat Sr. Santiago
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quanties destinades a discapacitat.
Despeses 2015

Tècnics de valoració dependència
Mallorca: 342.482,40 i. Menorca: 68.790,80 i.
Eivissa: 102.186,20 i. Formentera: 34.280,00 i.
548.739,40 i

Total:

Despesa general dependència
Mallorca: 1.606.337,54 i. Menorca: 324.637,16 i.
Eivissa: 427.587,59 i. Interinsular: 4.025.442,44 i . Total:
6.384.004,73 i
Residència H. Militar
Mallorca: 3.763.172,12 i. Total: 3.763.172,12 i
Residència Sa Serra
Eivissa: 1.241.577,44 i. Total: 1.241.577,44 i
Residència Can Blai
Eivissa: 2.755.356,45 i. Total: 2.755.356,45 i

Asinpros Menorca
Menorca: 107.778,12 i. Total: 107.778,12 i
PAD inversions
M allorca: 31.745,99 i .
34.915,99 i

M enorca:

3.170,00 i .

Total:

Consorci Aprop
Interinsular: 1.289.000,00 i. Total: 1.289.000,00 i
Fundació M enorca
Menorca: 111.000,00 i. Total: 111.000,00 i
Subvenció discapacitats
Mallorca: 1.347.198,31 i. Menorca: 3.805,00 i.
Eivissa: 148.945,32 i. Total: 1.499.948,63 i

Centres de dia Palma
Mallorca: 904.388,00 i. Total: 904.388,00 i

Centre base
Mallorca: 583.789,75 i. Menorca: 116.757,95 i.
Eivissa: 116.757,95 i. Total: 817.305,65 i

Centre de dia Llucmajor
Mallorca: 239.884,00 i. Total: 239.884,00 i

Sepap
Interinsular: 328.000,00 i. Total: 328.000,00 i

Proper
Mallorca: 185.113,61 i. Total: 185.113,61 i

Residència Son Güells
Interinsular: 1.895.045,00 i. Total: 1.895.045,00 i

Residència Sant Joan
Mallorca: 1.107.500,00 i. Total: 1.107.500,00 i

Residència Can Raspalls
Eivissa: 2.184.759,14 i. Total: 2.184.759,14 i

Residència Pollença
Mallorca: 1.107.500,00 i. Total: 1.107.500,00 i

Atenció primerenca
Total: 0,00 i

UTC Cas Carbonell
Interinsular: 1.185.153,20 i. Total: 1.185.153,20 i

SVAP
Interinsular: 345.042,35 i. Total: 345.042,35 i

Promoció autonomia Puigpunyent
Mallorca: 89.019,37 i. Total: 89.019,37 i

Conveni Formentera
Formentera: 89.000,00 i. Total: 89.000,00 i

T o tal M allo rca: 28 .6 1 2 .2 2 3 ,9 9 i . T otal M enorca:
6.553.435,91 i.
Total Eivissa: 6.113.039,16 i. Total Formentera: 114.290,56 i
Total Interinsular: 5.210.595,64 i.
Total: 46.603.585,26 i

Total Mallorca: 1.962.734,05 i. Total Menorca: 342.511,07 i.
Total Eivissa: 2.450.462,41 i. Total Formentera: 89.000,00 i
Total Interinsular: 3.857.087,35 i.
Total: 8.701.794,88 i

Palma, 24 de febrer de 2016.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, 24 de febrer de 2016.
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez.
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C)

G)

A la Pregunta RGE núm. 391/16, del diputat Sr. Santiago
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
deute amb farmàcies.

A les Preguntes RGE núm. 582/16, 587/16 i 592/16, del
diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a avortaments a hospitals públics i privats
practicats a les Illes Balears i a avortaments a hospitals
públics i privats practicats a les Illes Balears, 2 i 3.

A 30 de desembre de 2015, el Servei de Salut de les Illes
Balears ha abonat íntegrament la totalitat de la facturació de
receptes presentades durant l’exercici comptable 2015
Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

El nombre total d’avortaments practicats a hospitals públics
i clíniques privades per als mesos dels quals disposem de la
informació han estat els següents:

O ctubre
N ovembre
D esembre

Ordre de Publicació

H ospitals públics

C líniques privades

121
133
148

103

D)
A la Pregunta RGE núm. 398/16, del diputat Sr. Santiago
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
peticions del Consell de Menorca quant a una possible
modificació de la Llei de finançament dels consells insulars.

Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

No consta cap petició formal.
Palma, 19 de febrer de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 401/16, del diputat Sr. Santiago
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
destinació dels ingressos del nou impost mediambiental
turístic.

Ordre de Publicació
H)
A les Preguntes RGE núm. 583/16, 588/16 i 593/16, del
diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a avortaments a clíniques privades sufragats
amb doblers públics.
El nombre total d’avortaments practicats a clíniques
privades per als mesos dels quals disposem de la informació
definitiva han estat els següents:

Octubre
Novembre
Desembre

Les partides pressupostàries a les qual s’imputaran les
despeses afectades a la recaptació del nou impost sobre estades
turístiques es definiran a partir de la destinació dels fons que
decideixi la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible.

Clíniques privades
10
17
18

Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Palma, 19 de febrer de 2016.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 459/16, del diputat Sr. Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a convocatòria de subvencions per a les
corporacions locals.
Ateses les condicions establertes per la convocatòria, les
baremacions resultants de cada projecte així com el crèdit
existent, els ajuntaments que ho han rebut la subvenció són:
Banyalbufar, Pollença, Ariany, Palmanyola, Estellencs, Sant
Joan, Sa Pobla, Mercadal, Migjorn Gran i Sant Antoni.
Palma, 25 de febrer de 2016.
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez.

A les Preguntes RGE núm. 584/16, 589/16 i 594/16, del
diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a avortaments quirúrgics i químics.

Octubre
Novembre
Desembre

Químics
121
130
145

Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Quirúrgics
3
3
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J)
A les Preguntes RGE núm. 585/16, 590/16 i 595/16, del
diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a pastilles del dia després i a pastilles del
dia després, 2 i 3.
El nombre total d’avortaments practicats a hospitals públics
i clíniques privades per als mesos dels quals disposem de la
informació han estat els següents:
Octubre
Novembre
Desembre

1.000
765
942

Hospital Son Llàtzer:
Gener 1458, febrer 1560, març 1675, abril 1530, maig 1520,
juny 1575, juliol 1504, agost 1361, setembre 1499, octubre
1515, novembre 1462, desembre 1475
Hospital de Manacor:
Gener 902, febrer 867, març 932, abril 685, maig 689, juny
887, juliol 917, agost 808, setembre 926, octubre 909,
novembre 862, desembre 887
Hospital Comarcal d’Inca:
Gener 622, febrer 591, març 664, abril 612, maig 643, juny
586, juliol 644, agost 663, setembre 644, octubre 633,
novembre 645, desembre 688

Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
K)
A les Preguntes RGE núm. 586/16, 591/16 i 596/16, del
diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a metges objectors a hospitals públics i a
metges objectors a hospitals públics, 2 i 3.
El nombre total d’avortaments practicats a hospitals públics
i clíniques privades per als mesos dels quals disposem de la
informació han estat els següents:
Octubre
Novembre
Desembre

Gener 2116, febrer 2376, març 2471, abril 2262, maig 2390,
juny 2356, juliol 2302, agost 1994, setembre 2107, octubre
2352, novembre 2262, desembre 2341

59
59
58

Hospital Mateu Orfila:
Gener 488, febrer 541, març 536, abril 449, maig 526, juny
508, juliol 569, agost 602, setembre 530, octubre 572,
novembre 544, desembre 501
Hospital Can Misses:
Gener 679, febrer 746, març 665, abril 690, maig 785, juny
857, juliol 891, agost 850, setembre 847, octubre 887,
novembre 775, desembre 775
Hospital de Formentera:
Gener 60, febrer 52, març 51, abril 44, maig 52, juny 59, juliol
44, agost 52, setembre 44, octubre 58, novembre 55, desembre
40
Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Palma, 25 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 698/16, de la diputada Sra. Elena
Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a professionals als hospitals públics (I).
Metges
142
Infermeres
190
Auxiliars d’infermeria 147
Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 699/16, de la diputada Sra. Elena
Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a professionals als hospitals públics (II).
Hospital Universitari Son Espases:

N)
A la Pregunta RGE núm. 700/16, de la diputada Sra. Elena
Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a professionals als hospitals públics (III).
H ospitals

U rgències
diürnes
(8.00-20.00)

U rgències
nocturnes
(20.00-8.00)

U niversitari Son Espases
Son Llàtzer
M anacor
C omarcal d'Inca
M ateu O rfila
C an M isses
Formentera

83.140
56.898
43.343
36.626
13.376
29.333
11.942

53.186
43.797
25.828
20.101
9.950
24.268
5.008

Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació
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O)

Q)

A la Pregunta RGE núm. 701/16, de la diputada Sra. Elena
Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a professionals als hospitals públics (IV).

A la Pregunta RGE núm. 715/16, del diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic a pensionistes (III).

Categories sanitàries
Retribucions brutes anuals
Aux. Infermeria
19.181,79 i
Aux. Infermeria funcions TE
22.379,58 i
Comare
28.285,23 i
FEA
43.514.46 i
FEA Cap de secció
48.819,20 i
FEA Cap de servei
55.365,98 i

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.

23,60 i/h, guàrdies menys de 24 h
25,97 i/h, guàrdies de 24 h.
43,14 i/h, dies especials
(24, 25, 31/12 i 1 de gener)

FEA de guàrdies

Fisioterapeuta, At. Especialitzada
Infermera Salut Mental
Infermera
Infermera Supervisora d’Àrea
Infermera Supervisora d’Unitat
Infermera Cap Atenció Client
Metge urg. Host. Cap de Servei Urgències
Metge Admissions
Metge urgència hospitalària
Òptic optometrista
Professor de logofonia i ortopèdia
Psicòleg clínic
Tècnic Especialista
Terapeuta Ocupacional

27.673,42 i
28.285,23 i
27.673,42 i
33.435,51 i
31.958,03 i
30.228,59 i
55.365,98 i
43.514,46 i
43.514,46 i
27.673,42 i
27.673,42 i
43.514,46 i
23.379,58 i
27.673,42 i

A la retribució bruta anual, cal afegir la indemnització per
residència, complements personals (triennis, carrera
professional...) i variables (atenció continuada com guàrdies,
festius, nocturnitats, programes especials ...)
Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 716/16, del diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estalvi en despesa farmacèutica (I).
En termes globals, no és possible oferir xifres d’estalvi d’un
any en despesa farmacèutica perquè aquesta és multifactorial i
depèn no solament de mesures estratègiques d’estalvi, si no
també de la fluctuació de la població, de la comercialització de
nous medicaments, de les polítiques de preus dels
medicaments, de la variabilitat de la prescripció, etc.
Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 717/16, del diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estalvi de despesa farmacèutica (II).
L’estalvi total estimat durant l’any 2015 per l’aportació dels
ciutadans mitjançant el copagament farmacèutic seria de
9.361.356,29 i.

Ordre de Publicació

Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

P)
A la Pregunta RGE núm. 713/16, del diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic a pensionistes (I).

Ordre de Publicació
La quantitat d’euros que la Conselleria de Salut ha cobrat
de més als pensionistes durant l’any 2015 és:
gener
febrer
març
abril
maig
juny

246.387,17 i
207.976,53 i
254.040,88 i
238.693,23 i
234.926,49 i
252.041,09 i

Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

juliol
264.906,85 i
agost
233.580,24 i
setembre 245.935,94 i
octubre 270.532,82 i
novembre 241.669,54 i
desembre 274.338,73 i

T)
A la Pregunta RGE núm. 718/16, del diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estalvi de despesa farmacèutica (III).
Amb la modificació dels percentatges d’aportació, el
concepte d’actiu/pensionista va canviar pel de TSI001, TSI002,
TSI003, T SI004 i TSI005, adaptant-se els sistemes
d’informació de la prestació farmacèutica a aquesta nova
situació.
L’estalvi en despesa farmacèutica corresponent als usuaris
amb TSI002 de gener a desembre de 2015 ha estat de
8.517.145,33 i.

1622

BOPIB núm. 38 - 23 de març de 2016

Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Així, durant 2015, la informació que es pot explotar a nivell
de l’oficina de farmàcia 1837 és la següent:
Import (PVP): 891.898,77 i.
Aportació dels usuaris (totes les TSI): 116.524,78 i
Despesa facturada abans de descomptes: 775.373,99 i
Descompte aplicat en aplicació RDL 8/2010: 35.451,49 i
Descompte aplicat en aplicació RD 4/2010: 28.997,06 i
Total import transferit a la farmàcia 1837 (*): 710.925,44 i
Envasos: 59.943

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 719/16, del diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estalvi de despesa farmacèutica (IV).
Amb la modificació dels percentatges d’aportació, el
concepte d’actiu/pensionista va canviar pel de TSI001, TSI002,
TSI003, TSI004 i TSI005, adaptant-se els sistemes
d’informació de la prestació farmacèutica a aquesta nova
situació. Per aquest motiu, és difícil conèixer amb exactitud
l’estalvi desglossat per règims, actiu i pensionista.
Per als usuaris actius, s’aproxima el càlcul de la manera
següent:
• TSI001 No s’han tingut en compte, ja que amb anterioritat
a aquesta modificació podien ser actius o pensionistes.
• TSI002 Pensionistes. No es tenen en compte.
• TSI003 es manté la mateixa aportació: 40%. No es tenen en
compte.
• TSI004 es calcula l’estalvi aplicant una aportació del 40%
en lloc del 50% que paguen actualment. Diferència:
739.471,02 i.
• TSI005 es calcula l’estalvi aplicant una aportació del 40%
en lloc del 60% que paguen actualment. En aquest grup
s’inclouen tots els usuaris amb rendes superiors a 100.000 i
tant si són actius com pensionistes. Diferència:
104.739,95 i.

(*) Aquest import no contempla els abonaments i càrrecs per
revisió de la factura, per impossibilitat d’explotar la informació
a nivell de farmàcia.
Palma, 25 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
W)
A les Preguntes RGE núm. 724/16 a 727/16, del diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a interrupcions voluntàries de l’embaràs,
interrupcions químiques i quirúrgiques a l’Hospital Verge de
la Salut.
Ateses les característiques de la resposta, podeu accedir-hi
a través d'aquest enllaç.

Ordre de Publicació
X)

Segons aquests càlculs, l’estalvi corresponent a l’aportació
dels usuaris actius durant l’any 2015 seria de 844.210,96 i.
Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

A les Preguntes RGE núm. 728/16 i 729/16, del diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a interrupcions voluntàries de l’embaràs a clíniques
privades (I i II).
Ateses les característiques de la resposta, podeu accedir-hi
a través d'aquest enllaç.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

V)
A les Preguntes RGE núm. 720/16 a 723/16, del diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a facturació de la farmàcia del Sr. José Ramón
Bauzá, a facturació de la farmàcia del Sr. José Ramon Bauzá
corresponent a receptes de pensionistes, a nombre de factures
de la farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá que corresponen a
receptes de pensionistes i a nombre de factures de la farmàcia
del Sr. José Ramón Bauzá que corresponen a actius.
Amb la modificació dels percentatges d’aportació, el
concepte d’actiu/pensionista va canviar pel de TSI001, TSI002,
TSI003, TSI004 i TSI005, adaptant-se els sistemes
d’informació de la prestació farmacèutica a aquesta nova
situació.
Actualment però, l’explotació de la informació a nivell
d’oficina de farmàcia no permet distingir entre els tipus
d’usuaris.

Y)
A la Pregunta RGE núm. 730/16, del diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l’embaràs a clíniques privades
(III).
A urora C linic
SL
M arç
Abril
M aig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
O ctubre
N ovembre
D esembre

C entro E M E C E

C entro M edico
A ragón SA

5.325 i

2.720 i

3.840 i

9.565 i

3.765 i
3.060 i

680 i
608 i

7.340 i

340 i

2.480 i

1.700 i

6.065 i
5.940 i

Palma, 25 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

1.700 i
1.460 i
1.020 i
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Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 731/16, del diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l’embaràs a clíniques privades
(IV).
Durant l’any 2015 no hem rebut cap solAlicitud de
reintegrament de despeses per part de les clíniques privades
autoritzades de la nostra comunitat per motius d’interrupció
voluntària de l’embaràs.
Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 732/16, del diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l’embaràs a clíniques privades
(IV).
Durant l’any 2015 no hem rebut cap solAlicitud de
reintegrament de despeses per part de les clíniques privades
autoritzades de la nostra comunitat autònoma per motius
d’interrupció voluntària de l’embaràs, per al qual cosa no s’ha
abonat cap import.
Palma, 18 de febrer de 2016.
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.
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Palma, 18 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AC)
A les Preguntes RGE núm. 759, 761, 763, 765, 767, 769,
771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793,
795, 797, 799, 801, 803 i 805/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a plantilla de l’Hospital Mateu Orfila de
cirurgia general i digestiva, de traumatologia, de cures
intensives, de dermatologia, de digestiu, d’endocrinologia,
d’hem atologia, de laboratori i microbiologia, de medicina
interna, de pneumologia de neurologia, de ginecologia,
d ’ o n c o l o g i a - p a l Alia tiu s , d ’ o to r r in o la r in g o lo g ia ,
d’oftalmologia, de pediatria, de psiquiatria, de rehabilitació,
d’urgències hospitalàries, d’urologia; a plantilla autoritzada
al Centre de Salut Es Banyer d’Alaior, al Centre de Salut Dalt
Sant Joan de Maó i al Centre de Salut Verge del Toro de Maó.
Al règim estatutari no existeixen les relacions de llocs de
feina en un sentit estricte, que són un instrument propi del mon
funcional mitjançant el qual es creen i defineixen els llocs de
feina. Per això, cada plaça estatutària no és concreta en un lloc
de feina determinat, sense que, per tant, pugui afirmar-se
l’existència d’un dret originari de cap titular de plaça a ocupar
un lloc de la categoria d’especialista o especialitat, i no un
altre.
Això provoca que no hi hagi una plantilla autoritzada
establerta per àrees en els centres d’atenció especialitzada
(hospitals) ni Atenció Primària (EAP).

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 733/16, del diputat Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic de la nostra
comunitat (I).
Total ginecòlegs
H ospital U niversitari Son
E spases

gener, juny i juliol
febrer a maig i agost
setembre a desembre

31
30
32

H ospital Son L làtzer

gener a maig i novembre
juny a octubre
desembre

24
25
23

H ospital C om arcal d'Inca

gener i febrer
març a maig, juliol, setembre,
novembre i desembre
juny
agost
octubre

13

H ospital de M anacor

gener a desembre

14

H ospital C an M isses

gener a març i maig a desembre
abril

15
16
11
14

Palma, 25 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AD)
A les Preguntes RGE núm. 760, 762, 764, 766, 768, 770,
772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794,
796 i 798/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a plantilla
de l’Hospital Mateu Orfila de cirurgia general i digestiva 2, de
traumatologia 2, de cures intensives 2, de dermatologia 2, de
digestiu 2, d’endocrinologia 2, d’hematologia 2, de laboratori
i microbiologia 2, de medicina interna 2, de pneumologia 2, de
neurologia 2, de ginecologia 2, d’oncologia-palAliatius 2,
d’otorrinolaringologia 2, d’oftalmologia 2, de pediatria 2, de
psiquiatria 2, de rehabilitació 2, d’urgències hospitalàries 2,
d’urologia 2.
Les àrees que han realitzat noves contractacions de
facultatius són les següent:

13
12

Cirurgia general i digestiva: 1
Oftalmologia: 1
Palma, 18 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

H ospital G eneral M ateu
O rfila

gener a desembre

8

F orm entera

gener a desembre

2
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

AE)
A la Pregunta RGE núm. 800/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contractacions al centre de salut Canal
Salat de Ciutadella.
Metge família: 1
Auxiliar Administratiu: 1
Pediatria d’EAP: 3
Infermera: 2
Palma, 18 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 802/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contractacions al centre de salut Es Banyer
d’Alaior.
No s’ha realitzat cap nova contractació.

AI)
A les preguntes RGE núm. 807/16 a 822/16 i 831/16 a
846/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a registre de pressió
assistencial a urgències de l’Hospital Mateu Orfila (1 a 8); a
registre de pressió assistencial a urgències de l’Hospital Son
Espases (1 a 8); a registre de pressió assistencial a urgències
de l’Hospital d’Inca (1 a 8); a registre de pressió assistencial
a urgències de l’Hospital de Manacor (1 a 8).
Hospital Universitari de Son Espases
Maig 11.385, juny 11.222, juliol 12.355, agost 12.040,
setembre 11.036,
octubre 11.170, novembre 11.013, desembre 11.597
Hospital de Manacor
Maig 5.738, juny 5.996, juliol 6.527, agost 6.640, setembre
5.853, octubre 5.888, novembre 5.151, desembre 5.527
Hospital Comarcal d’Inca
M aig 4.765, juny 4.606, juliol 5.112, agost 5.317, setembre
4.786, octubre 4.677, novembre 4.289, desembre 4.703
Hospital Mateu Orfila
Maig 1.848, juny 2.038, juliol 2.593, agost 2.958, setembre
2.102, octubre 1.791, novembre 1.552, desembre 1.636

Palma, 18 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 804/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contractacions al centre de salut Dalt Sant
Joan de Maó.

Palma, 25 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AJ)
A les preguntes RGE núm. 823/16 a 830/16, de la diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a registre de pressió assistencial a urgències
de l’Hospital Son Llàtzer (1 a 8).

Auxiliar administratiu 1
Palma, 18 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 806/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contractacions al centre de salut Verge del
Toro de Maó.
Auxiliar administratiu 1
Metge de família 1
Infermera 1
Palma, 18 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Maig 8.524, juny 8.412, juliol 8.776, agost 9.002, setembre
7.894, octubre 8.287, novembre 7.921, desembre 8.702
Palma, 25 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 847/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a director/a de la Llar d’Ancians de Palma.
Des de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, no
podem contestar correctament la pregunta, ja que no tenim
competències a la Llar d’Ancians de Palma referida.
Palma, 25 de febrer de 2016
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez.

BOPIB núm. 38 - 23 de març de 2016
Ordre de Publicació
AL)
A les Preguntes RGE núm. 848/16 a 855/16, de la diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a vacunació contra la grip a Mallorca, a
Menorca, a Eivissa i a Formentera; i a vacunació contra la
grip a Mallorca 2, a Menorca 2, a Eivissa 2 i a Formentera 2.
A data d’avui s’estan acabant de recollir totes les dades
sobre les cobertures definitives.
Palma, 18 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AM )
A les preguntes RGE núm. 1106, 1108, 1110, 1112, 1114,
1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134,
1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154,
1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174,
1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194,
1196, 1198 i 1200/16, de la diputada Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a plantilla Hospital Son Espases (1 a 48).
Al règim estatutari no existeixen les relacions de llocs de
feina en un sentit estricte, que són un instrument propi del mon
funcional mitjançant el qual es creen i defineixen els llocs de
feina. Per això, cada plaça estatutària no és concreta en un lloc
de feina determinat, sense que, per tant, pugui afirmar-se
l’existència d’un dret originari de cap titular de plaça a ocupar
un lloc de la categoria d’especialista o especialitat, i no un
altre.
Això provoca que no hi hagi una plantilla autoritzada
establerta per àrees en els centres d’atenció especialitzada
(hospitals).
Palma, 25 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AN)
A les preguntes RGE núm. 1107, 1109, 1111, 1113, 1115,
1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135,
1137, 1139, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155,
1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175,
1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1195,
1197, 1199 i 1201/16, de la diputada Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a noves contractacions a l’Hospital Son Espases (1 a 48).
Anàlisis clíniques
Anestesiologia i reanimació
Cardiologia
Cirurgia cardiovascular
Cirurgia general i aparell digestiu
Cirurgia maxilAlofacial
Traumatologia i cirurgia
ortopèdia infantil i adult

2
7
5
1
4
1
3

Cirurgia pediàtrica
Dermatologia medicoquirúrgica
i veneorologia
Aparell digestiu
Endoncrinologia i nutrició
Farmàcia hospitalària
Obstetrícia i ginecologia
Hematologia i hemoteràpia
Medicina intensiva
Medicina interna
Medicina nuclear
Medicina preventiva i salut pública
Microbiologia i parasitologia
Pneumologia
Neurocirurgia
Neurologia
Oncologia mèdica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psiquiatria
Radiodiagnòstic
Metge/essa d’urgències
hospitalàries
Urologia

1625
3
1
1
2
4
8
3
5
3
1
1
2
3
1
4
2
3
11
4
2
9
3

Palma, 2 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AO)
A les preguntes RGE núm. 1204, 1206, 1208, 1210, 1212,
1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232,
1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246, 1248 i 1250/16, de
la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a plantilla Hospital Son
Llàtzer (1 a 24).
Al règim estatutari no existeixen les relacions de llocs de
feina en un sentit estricte, que són un instrument propi del mon
funcional mitjançant el qual es creen i defineixen els llocs de
feina. Per això, cada plaça estatutària no és concreta en un lloc
de feina determinat, sense que, per tant, pugui afirmar-se
l’existència d’un dret originari de cap titular de plaça a ocupar
un lloc de la categoria d’especialista o especialitat, i no un
altre.
Això provoca que no hi hagi una plantilla autoritzada
establerta per àrees en els centres d’atenció especialitzada
(hospitals) ni d’Atenció Primària (EAP).
Palma, 25 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació
AP)
A les preguntes RGE núm. 1205, 1207, 1209, 1211, 1213,
1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233,
1235, 1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249 i 1251/16, de
la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a contractacions a l’Hospital
Son Llàtzer (1 a 24).

demanda de bitrates de cada un d’ells en cada moment. Per
tant, no es pot parlar de xifres de repartiment fixes d’ampla de
banda per cada un dels programes del 75% del MUX
autonòmic explotat de l’EPRTVIB, sinó d’una distribució
dinàmica dels mateixos en el temps, sempre donant màxima
prioritat als Canals IB 3 SF i IB3 HD, perquè es minimitzi en
cada moment la baixada de qualitat soferta pels dos canals
d’IB3 en emissió.
Santa Ponça, 24 de febrer de 2016
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Montserrat.

Les àrees que han realitzat noves contractacions de
facultatius des de l’1 de gener són les següents:
Anatomia patològica
Anestesiologia, reanimació
i terapèutica del dolor
Cardiologia
Dermatologia
Infemeria
Farmàcia
Hematologia i hemoteràpia
Medicina intensiva
Neurologia
Obstetrícia i salut reproductiva
Otorinolaringologia
Pediatria
Radiodiagnòstic
Salut de la dona
Urgències
Unitat de Sepsis

1
3
1
1
200
1
1
17
3
1
1
3
9
inclosa ginecologia i
obstetrícia
40
inclosa a UCI

Palma, 29 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 1294/16, de la diputada Sra.
Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ampla de banda.
En l’actualitat, el múltiplex digital de cobertura autonòmica
MUX autonòmic (canal 26) té la següent distribució de canals:
•

25% explotat per C4 televisió:
Ampla de banda d’aproximadament 4M bps de vídeo
assignats permanentment a Canal4 televisió.

•

75% explotat per l’EPRTVIB: ampla de banda
d’aproximadament 12Mbps de vídeo, distribuïts mitjançant
multiplexació estadística entre els 5 canals que es detallen
a continuació:
IB3 SD
IB3 HD
TV3cat
3/24
C33-Super3

El multiplexador estadístic només està configurat sobre el
75% del mux explotat per l’EPRTVIB. Per definició, la
multiplexació estadística no assigna amples de banda
permanents a cada un dels programes, sinó que aquesta
assignació és dinàmica i varia en cada instant en funció de la

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 1295/16, de la diputada Sra.
Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost del MUX 26.
El cost es pot calcular a partir del cost de les xarxes
necessàries per fer arribar la senyal d’IB3 TV a les llars dels
telespectadors:
•

Xarxa de transport: encarregada de transportar el senyal fins
als centres de difusió principals de cada illa:
• Emparada per contracte signat entre l’EPRTVIB i
Telefónica de España.
• El cost del transport ascendeix a 295.000 i/any (sense
IVA).

•

Xarxa de distribució i difusió: encarregades de fer arribar
el senyal fins als centres de difusió secundaris i fins les
antenes dels telespectadors:
• Emparada per contracte vigent entre M IB (M ultimèdia
de les Illes Balears) i Abertis Telecom.
• Qualsevol informació relacionada amb els imports
actualitzats associats a aquest contracte, i per tant a les
xarxes de distribució i difusió del MUX26, és el MIB
qui els podrà donar tota la informació que necessiteu al
respecte.
• Qualsevol informació, amb el cost d’instalAlació i
manteniment del multiplexador estadístic instalAlat per
a ubicar els canals catalans al MUX26, ha estat inclòs
en el contracte de la xarxa de distribució i difusió vigent
entre Albertis Telecom i MIB, fruit de l’encàrrec i
coordinació d’aquesta darrera empresa, per tant, és el
MIB qui els podrà donar tota la informació que
necessiteu al respecte.
Santa Ponça, 24 de febrer de 2016
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Montserrat.

BOPIB núm. 38 - 23 de març de 2016
Ordre de Publicació
AS)
A les preguntes RGE núm. 1327, 1329, 1331, 1333, 1335,
1337, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355,
1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369 i 1371/16; i a 1374,
1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394,
1396, 1398, 1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414,
1416, 1418, 1420 i 1422/16, de la diputada Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a plantilla Hospital Son Llàtzer (1 a 48).
Al règim estatutari no existeixen les relacions de llocs de
feina en un sentit estricte, que són un instrument propi del mon
funcional mitjançant el qual es creen i defineixen els llocs de
feina. Per això, cada plaça estatutària no és concreta en un lloc
de feina determinat, sense que, per tant, pugui afirmar-se
l’existència d’un dret originari de cap titular de plaça a ocupar
un lloc de la categoria d’especialista o especialitat, i no un
altre.

1627
3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació

A)
Substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 4058/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de març de 2016, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a aplicació de la Llei de transparència, inclosa a l'ordre
del dia de la sessió plenària de dia 22 de març de 2016 per la
pregunta RGE núm. 4653/16, relativa a mesures de protecció
de la posidònia.
Palma, a 23 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Això provoca que no hi hagi una plantilla autoritzada
establerta per àrees en els centres d’atenció especialitzada
(hospitals).

Ordre de Publicació
Palma, 25 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 1494/16, del diputat Sr. Xico
Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reobertura dels centres de salut a Mallorca (II).
Desembre 2015
Gener 2016

67.926 consultes
68.354 consultes

B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 8426/15, de modificació de la
Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de març de 2016, admet a tràmit els escrits RGE núm.
4657/16 i 4721/16, presentats pel Grup Parlamentari El Piproposta per les Illes Balears i pel Grup Parlamentari Popular,
respectivament, i, d'acord amb l'article 98 del Reglament de la
cambra, acorda d'ampliar el termini de presentació d'esmenes
al projecte de llei esmentat fins dia 18 d'abril de 2016.

L’increment de l’atenció en horari de tarda augmenta
l’accessibilitat de l’atenció a la població, de la consulta a
demanda i facilita les activitats de prevenció, promoció de la
salut, educació per a la salut o activitats comunitàries. No
pretén augmentar el nombre de consultes totals dels centres de
salut, aquestes varien segons les necessitats de la població.

Palma, a 23 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
Palma, 29 de febrer de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard.

C)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE
núm. 3283/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de març de 2016, conformement amb l'establert als articles
100 i 101 del Reglament de la cambra i a la resolució de
Presidència reguladora de l’aplicació del procediment
d’urgència a les iniciatives no legislatives, admet a tràmit
l'escrit RGE núm. 4719/16, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, i accepta que la proposició no de llei esmentada,
relativa a rebuig a les manifestacions d'enaltiment d'Arnaldo
Otegi, es tramiti per aquest procediment.
Palma, a 23 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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D)
Acord de tramitació pel procediment directe i en lectura
única per al Projecte de llei RGE núm. 4102/16, de crèdit
extraordinari per a subvencions electorals.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, formalment
constituïda com a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia
23 de març de 2016, després d'haver oït el parer unànime
d'aquesta junta, adopta formalment l'acord de proposar al Ple
de la cambra que el projecte de llei esmentat es tramiti pel
procediment directe i en lectura única.
Palma, a 23 de març de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 37, de 18 de març
de 2016.
- Pàg. 1529 i 1557. Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple, apartat F)
On diu: RGE núm. 4059/16, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 4058/16, ...
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