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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 2127/16, del diputat Sr.

Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a sessions preparatòries del Ple del Comitè de les

Regions.

No s’ha produït cap desplaçament previ i preparatori de la

sessió plenària del Comitè de les Regions.

Palma, 23 de març de 2016

El conseller de Presidència

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 2593/16, del diputat Sr.

Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a import operacions comunicat a

l’Administració General de l’Estat en sanitat (V).

La Intervenció General de la comunitat autònoma ha

comunicat a l’Administració General de l’Estat que el deute

comercial de “Sanitat” corresponent al mes de febrer de 2016,

és en milers d’euros:

- Per operacions corrents 125.826,41

- Per operacions de capital       301,66

- Total deute comercial 126.128,07

Palma, 31 de març de 2016

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 2598/16, del diputat Sr.

Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a import operacions comunicat a

l’Administració General de l’Estat en educació (V).

La Intervenció General de la comunitat autònoma ha

comunicat a l’Administració General de l’Estat que el deute

comercial al mes de febrer de 2016, corresponent a “educació”,

és en milers d’euros:

- Per operacions corrents 4.608,41

- Per operacions de capital 1.140,86    

- Total deute comercial 5.749,27

Palma, 8 d’abril de 2016

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 2603/16, del diputat Sr.

Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a import operacions comunicat a

l’Administració General de l’Estat en serveis socials (V).

La Intervenció General de la comunitat autònoma ha

comunicat a l’Administració General de l’Estat que el deute

comercial al mes de febrer de 2016, corresponent a “serveis

socials”, és en milers d’euros:

- Per operacions corrents 570,69

- Per operacions de capital   17,22    

- Total deute comercial 587,91

Palma, 22 d’abril de 2016

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 2766/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a criteris d’avaluació per a la construcció

de noves infraestructures sanitàries.

El criteri principal que segueix aquest Govern són les

necessitats de la població d’accés als recursos sanitaris, en

funció també dels canvis en l’ordenació territorial.

Després es tenen en compte d’altres criteris com els

problemes d’estructura i, si aquests són abordables amb treballs

de reforma u ampliació, el nombre de població afectada, les

solucions d’ubicació disponibles, així com el desenvolupament

del decret d’ordenació territorial.

Palma, 22 de març de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 2767/16, de la diputada Sra.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a reunions en relació a l’aprofitament de

les instalAlacions de l’antic Son Dureta.

No s’ha fet cap reunió específica sobre l’aprofitament de

l’antic hospital Son Dureta.

Palma, 22 de març de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-034.pdf#page=46
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-035.pdf#page=14
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-035.pdf#page=14
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Ordre de Publicació

G)

A les Preguntes RGE núm. 2770/16 a 2773/16, de la

diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a informació als portaveus

dels partits polítics sobre les actuacions a l’antic Son

Dureta, a estudi sobre l’aprofitament de les instalAlacions a

l’antic Son Dureta, a  estudi sobre l’aprofitament de les

instalAlacions a l’antic Son Dureta, 2 i a quantificació de

l’aprofitament de les instalAlacions a l’antic Son Dureta.

Aquest govern aposta per la transparència i creu en la

rendició de comptes. Un cop arribat el moment i es disposi de

totes les informacions per suposat es donarà comptes al

Parlament en generals i als portaveus de la Comissió de Salut

en particular.

El possible aprofitament de les instalAlacions de Son Dureta

s’està treballant des de la Direcció General de Planificació,

Avaluació i Farmàcia amb la Subdirecció d’atenció a la

Cronicitat i la subdirecció d’Infraestructura del Servei de Salut.

S’estudien diverses alternatives de cobertura de recursos, no

hi ha una decisió d’allò més adequat i per tant una

quantificació.

No s’ha encarregat a cap departament extern l’estudi sobre

el possible aprofitament de les instalAlacions existents al recinte

de l’antic Son Dureta.

Palma, 22 de març de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

H)

A les Preguntes RGE núm. 2867/16 i 2868/16, de la

diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a calendari vacunal, 1 i 2.

Actualment s’està aplicant el calendari vacunal amb les

consideracions oportunes per aconseguir la major eficiència del

programa.

Calendari vacunal

- Naixement: Hepatitis B

- 2 mesos: Tètan; Diftèria; Tos ferina acelAlular;

Haemophilus influenzae B; Poliomelitis 1, 2, 3;

Pneumocòccica conjugada.

- 4 mesos: Tètan; Diftèria; Tos ferina acelAlular; Hepatitis

B; Haemophilus influenzae B; Polio; Pneumocòccica C

conjugada.

- 6 mesos: Tètan; Diftèria; Tos ferina acelAlular; Hepatitis

B; Haemophilus influenzae B; Polio; Pneumocòccica C

conjugada.

- 12 mesos: Xarampió; Rubèola; Parotiditis;

Meningocòccica C conjudada; Pneumocòccica C

conjugada.

- 15 mesos: Varicel•la.

- 18 mesos: Tètan; Diftèria; Tos ferina acelAlular;

Hepatitis B; Haemophilus influenzae B; Polio.

- 3 – 4 anys: Xarampió; Rubèola; Paritiditis; VaricelAla.

- 6 anys: Tètan; Diftèria; Tos ferina acelAlular (baixa

càrrega antigènica).

- 12 anys: Meningocòccica C conjugada; VaricelAla
(susceptibles); Virus del papilAloma humà (nines).

- 14 anys: Tètan; Diftèria (formulació adults).

Actualment s’està aplicant el calendari vacunal amb les

consideracions oportunes per aconseguir la major eficiència del

programa.

Palma, 22 de març de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Modificació de l'article 55.6 de l'Estatut de Personal del

Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

30 de maig de 2016, una vegada aprovat per la Mesa

Negociadora en temes de personal, formada per l'administració

i la Junta de Personal del Parlament de les Illes Balears, adopta

l'acord de modificar l'article 55.6 de l'Estatut de Personal del

Parlament de les Illes Balears en els termes següents:

1. L'article 55.6 de l'Estatut de Personal del Parlament de les

Illes Balears quedarà redactat en els termes següents:

"Quan un lloc de feina quedi vacant, l'oficial o l'oficiala

major pot, en cas de necessitat, procedir a cobrir-lo

transitòriament durant un termini màxim de sis mesos amb

un altre funcionari que compleixi els requisits i tengui la

titulació necessària per desenvolupar-lo. Excepcionalment,

quan les necessitats del servei ho requereixin o en el cas

que s'hagi iniciat un procés selectiu per cobrir places

vacants, l'oficial o l'oficiala major, amb una proposta

motivada, pot prorrogar aquest termini a un màxim de sis

mesos addicionals.

2. Aquesta modificació entrarà en vigor a partir del dia de la

seva publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes

Balears."

Palma, a 30 de maig de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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