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0. DIPUTACIÓ PERMANENT DEL
PARLAMENT
0.5. INFORM ACIONS
Ordre de Publicació
A)
Convocatòria de sessió plenària extraordinària solAlicitada
per dotze diputats dels Grups Parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Menorca i Mixt (GentxFormentera-PSIB)
(RGE núm. 10679/16).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de juliol de 2016, ha acordat per unanimitat,
de convocar sessió plenària extraordinària, a celebrar avui dia
13 de juliol de 2016, a les 13.00 hores, amb l'ordre del dia
següent:
Punt únic. Preguntes:
1. RGE núm. 10667/16, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a participació ciutadana en l’impost d’estades
turístiques.
2. RGE núm. 10668/16, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a pressupost de la Conselleria d’Educació.
3. RGE núm. 10669/16, del diputat Baltasar Picornell i
Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a transport públic per carretera.
4. RGE núm. 10670/16, de la diputada María Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Cas Rocamar.
5. RGE núm. 10671/16, de la diputada M arta M aicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a Can Misses.
6. RGE núm. 10672/16, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a decret de sequera a Eivissa.
7. RGE núm. 10673/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
externalització dels serveis sanitaris.
8. RGE núm. 10674/16, del diputat David M artínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
oficina anticorrupció.
9. RGE núm. 10675/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a decret de llengües.
10. RGE núm. 10676/16, de la diputada M arta M aicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a pobresa energètica.
11. RGE núm. 10677/16, del diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a investidura.
Palma, a 13 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

B)
Convocatòria de sessió plenària extraordinària solAlicitada
per catorze diputats del Grup Parlamentari Popular (RGE
núm. 10680/16).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de juliol de 2016, ha acordat per unanimitat,
de convocar sessió plenària extraordinària, a celebrar avui dia
13 de juliol de 2016, a les 13.50 hores, amb l'ordre del dia
següent:
Punt únic. Preguntes:
1. RGE núm. 10659/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tracte
de l’Administració als docents de les Illes Balears.
2. RGE núm. 10660/16, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
condicionament de la ubicació de l’antic restaurant Es Pla
de Fornells.
3. RGE núm. 10661/16, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
teletreball en l’Administració Publica.
4. RGE núm. 10662/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a enfortiment i
desenvolupament del sector audiovisual.
5. RGE núm. 10663/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència
sociosanitària de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.
6. RGE núm. 10664/16, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada
en marxa de l’impost sobre estades turístiques.
7. RGE núm. 10665/16, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resolució judicial en relació amb Ses Fontanelles.
8. RGE núm. 10678/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model
dels serveis informatius d’IB3.
9. RGE núm. 10666/16, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dictamen
del Consell Consultiu en relació al Decret de Llengües.
Palma, a 13 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Acord negatiu a la convocatòria de sessió plenària
extraordinària solAlicitada per catorze diputats del Grup
Parlamentari Popular (RGE núm. 10681/16).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de juliol de 2016, ha adoptat, per 6 vots a
favor, 10 en contra i 2 abstencions, acord negatiu a la
convocatòria de sessió plenària extraordinària solAlicitada amb
l'escrit RGE núm. 10683/16, presentat per catorze diputats
adscrits al Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit
10681/16, que consisteix en la substanciació de la Interpel Alació
RGE núm. 10508/16 i de la Proposició no de llei RGE núm.

BOPIB núm. 56 - 13 de juliol de 2016
6831/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a
l'empresa familiar.
Palma, a 13 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 5648/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria de
Participació, Transparència i Cultura (I).
El Govern de les Illes Balears té personalitat jurídica única,
correspon a la Conselleria d'Hisenda i Funció Pública, entre
d'altres competències, gestionar el deute públic i, en general,
executar les operacions financeres inherents a l'endeutament de
la comunitat autònoma per la qual cosa la Conselleria de
Transparència, Cultura i Esports, abans Participació,
Transparència i Cultura, no té directament deutes amb cap
entitat bancària en no ser matèria del seu àmbit de
competències.
Palma, 4 de maig de 2016
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu i Vinent

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 5649/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria de
Participació, Transparència i Cultura (II).
Les empreses i consorcis dependents de la Conselleria de
Transparència, Cultura i Esports, abans Participació,
Transparència i Cultura, mantenen deutes amb les entitats
següents:
- Institut d’Estudis Baleàrics: no en té
- Institut Balear de la Joventut: BBVA
- Fundació Esport Balear: Dexia – Sabadell
- Consorci Velòdrom Palma Arena: BBVA (2)
- Orquestra Simfònica: no en té
- Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears: Banc de
Sabadell
Palma, 4 de maig de 2016
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

2601
Ordre de Publicació

C)
A la Pregunta RGE núm. 5650/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la C onselleria de
Participació, Transparència i Cultura (III).
Condicions temporals i econòmiques dels contractes de
préstec de les empreses i consorcis dependents de la
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, abans
Participació, Transparència i Cultura:
Consorci Velòdrom Palma Arena
Entitat Bancària: BBVA
Capital inicial: 46.400.000 i
Tipus d’interès: Variable, Euribor+0,10%
Venciment préstec: 2026
Consorci Velòdrom Palma Arena
Entitat Bancària: BBVA
Capital inicial: 8.333.000 i
Tipus d’interès: Fixe 5,27%
Venciment préstec: 2027
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
Entitat Bancària: Banc de Sabadell
Capital inicial: 12.300.000 i
Tipus d’interès: Variable, Euribor+0,1240%
Venciment préstec: 2034
Fundació Esport Balear
Entitat Bancària: Dexia-Sabadell
Capital inicial: 3.700.000 i
Tipus d’interès: Fixe IRSwap+0,25%
Venciment préstec: 2027
Fundació Esport Balear
Entitat Bancària: BBVA
Capital inicial: 9.000.000 i
Tipus d’interès: Variable, Euribor+0,05%
Venciment préstec: 2025
Institut Balear de la Joventut
Entitat Bancària: BBVA
Capital inicial: 2.405.000 i
Tipus d’interès: variable, Euribor+0,15%
Venciment préstec: 2017
Palma, 4 de maig de 2016
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 5651/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de la Conselleria de
Participació, Transparència i Cultura (IV).
Estat d’amortització dels contractes de préstec de les
empreses i consorcis dependents de la Conselleria de
Transparència, Cultura i Esports, abans Participació,
Transparència i Cultura.
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Consorci Velòdrom Palma Arena
Entitat Bancària: BBVA
Capital inicial: 46.400.000,00 i
Capital pendent d’amortitzar: 29.573.529,43 i
Venciment préstec: 2026
Consorci Velòdrom Palma Arena
Entitat Bancària: BBVA
Capital inicial: 8.333.000,00 i
Capital pendent d’amortitzar: 5.971.667,89 i
Venciment préstec: 2027
Fundació Esport Balear
Entitat Bancària: Dexia-Sabadell
Capital inicial: 3.700.000,00 i
Capital pendent d’amortitzar: 2.336.842,12 i
Venciment préstec: 2027
Fundació Esport Balear
Entitat Bancària: BBVA
Capital inicial: 9.000.000,00 i
Capital pendent d’amortitzar: 5.625.000,00 i
Venciment préstec: 2025
Institut Balear de la Joventut
Entitat Bancària: BBVA
Capital inicial: 2.405.000,00 i
Capital pendent d’amortitzar: 400.833,34 i
Venciment préstec: 2017
Palma, 4 de maig de 2016
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
E)
A les Preguntes RGE núm. 5652/16 i 5653/16,
presentades pel diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a deute
de l'Ibsalut (I i II).

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 5654/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de l'Ibsalut (III).
Dexia Sabadell, SA.
Préstec de 30 milions d’euros.
Data firma: 28/11/2005
Data venciment: 28/11/2025
Referència tipus d’interès: Euribor 1, 3, 6 o 12 m
Marge: 0,099%
Amortització en un únic termini: 28/11/2025, 30 milions
d’euros
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
Préstec de 30 milions d’euros.
Data firma: 29/11/2005
Data venciment: 29/11/2025
Referència tipus d’interès: Fix
Marge: 3,720%
Amortització anual (1.875.000,00 i),
29/11/2025.
Banco Mare Nostrum, SA.
Préstec de 621.012,10 euros.
Data firma: 24/07/2001
Data venciment: 30/06/2020
Referència tipus d’interès: Euribor 3 m
Marge: 0,050%
Amortització anual (42.929,46 i),
30/06/2020.

últim

últim

termini:

termini:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
Préstec de 2 milions d’euros.
Data firma: 21/10/2004
Data venciment: 21/10/2019
Referència tipus d’interès: Euribor, 1, 3, 6 0 12 m
Marge: 0,070%
Amortització anual (181.818,18 i), últim termini:
21/10/2019.

El Servei de Salut manté deute amb les següents entitats
bancàries:
- Dexia Sabadell, SA.
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
- CaixaBank, SA.
- Banco Mare Nostrum, SA.

Palma, 3 de maig de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
G)

El Servei de Salut no té a dia d’avui cap ens instrumental
dependent.
Palma, 3 de maig de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

A la Pregunta RGE núm. 5655/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de l'Ibsalut (IV).
L’estat d’amortització dels contractes de préstec de l’Ibsalut
per l’any 2016 és el següent:
Operació: Préstec IBSA-BBVA 30M i 2005
Entitat bancària: BBVA
Amortització: 1.875.000,00
Deute viu: 16.875.000,00
Operació: Préstec IBSA-Dexia 30M i 2005
Entitat Bancària: Deixa-Sabadell, SA.
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Amortització: Deute viu: 30.000.000,00
Operació: Préstec GESM A (IBSA) 0,6M i 2001
Entitat
Bancària: Banco M are Nostrum (abans Sa Nostra)
Amortització: 42.929,43
Deute viu: 171.717,74
Operació: Préstec GESM A (IBSA) 2M i 2004
Entitat Bancària: BBVA
Amortització: 181.818,18
Deute viu: 545.454,00

2603
Ordre de Publicació

I)
A la Pregunta RGE núm. 5664/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de l'EPRTVIB (I).
L’EPRTVIB des de 2013 només manté un préstec bancari
amb l’entitat financera Sabadell-Atlántico-Cam, tal com pot
consultar-se al portal de transparència que aquest ens, de
consonància amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, té
publicat al seu web institucional.
Santa Ponça, 20 d’abril de 2016
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

Palma, 3 de maig de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
H)

J)

A les Preguntes RGE núm. 5656/16 a 5659/16,
presentades pel diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a deute
del SOIB (I a IV).

A la Pregunta RGE núm. 5665/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de l'EPRTVIB (II).

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), entitat
autònoma dependent de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears no manté cap deute
amb entitats bancàries atesa la caixa única de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que ostenta la titularitat com a
persona jurídica.
El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), entitat
autònoma dependent de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears no té cap ens
instrumental adscrit.
El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), entitat
autònoma dependent de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears no manté cap deute
amb entitats bancàries atesa la caixa única de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que ostenta la titularitat com a
persona jurídica.
Les condicions temporals i econòmiques dels contractes de
préstec, si s’escau, són negociades pel Servei d’Endeutament
de la Direcció General del Tresor, Política Financera i
Patrimoni, adscrit a la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques, desconeixent aquest Institut les condicions
negociades.
El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), entitat
autònoma dependent de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears i, per tant la CAIB, és
la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques la
competent per saber, si s’escau, l’estat d’amortització dels
contractes de préstec.
Palma, 6 de maig de 2016
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

Amb data d’efectes comptables 1/01/2014 l’EPRTVIB va
realitzar una cessió global d’actius i passius per la qual es van
fusionar aquest Ens Públic amb les seves empreses filials
Televisió de les Illes Balears SA i Ràdio de les Illes Balears
SA. A aquesta data únicament Televisió de les Illes Balears SA
mantenia un préstec bancari amb l’entitat financera
Sabadell-Atlántico-Cam. Aquest préstec és el que a dia d’avui
està vigent a l’EPRTVIB i és el que s’ha respost a la RGE núm.
5664/2016.
Santa Ponça, 20 d’abril de 2016
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 5666/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de l'EPRTVIB (III).
Les condicions temporals i econòmiques de l’únic préstec
que manté l’EPRTVIB són les següents:
- Entitat bancària prestadora: Banco de Sabadell SA
(inicialment CAM , Caja de Ahorros del Mediterráneo)
- Núm. de contracte: 807399525293
- Capital inicial: 12.300.000,00 i
- Quotes pendents d’amortitzar: 75
- Periodicitat de les quotes d’amortització: trimestral
- Tipus d’interès en tant per cent: Euribor + 0,1240%
- Venciment final: 30/07/2034
- Capital pendent d’amortitzar: 9.089.602,69 i
Santa Ponça, 20 d’abril de 2016
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat
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Ordre de Publicació

L)

O)

A la Pregunta RGE núm. 5667/16, presentada pel
diputat Aitor M orrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, relativa a deute de l'EPRTVIB (IV).

A la Pregunta RGE núm. 5671/16, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
M ixt, relativa a refinançament de crèdits, 2.

L’estat d’amortització del contracte de préstec de
l’EPRTVIB és el següent:

La comunitat l’any 2015 no va haver de refinançar cap
import per manca de capacitat de pagament, atès que va ser un
procés voluntari per millorar les condicions financeres
d’algunes operacions cares de cartera. L’import total va
ascendir a 192.625.000 i mitjançant cinc operacions i la
novació d’un préstec amb un deute viu de 64.285.714,28 i.

Entitat bancària
Capital inicial
Capital pendent d’amortitzar
Venciment préstec

Banc de Sabadell
12.300.000,00 i
9.089.602,69
2034

Palma, 4 de maig de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí

Palma, 4 de maig de 2016
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent
El capital pendent a amortitzar a dia d’avui és de
9.089.602,69 i.
S'adjunta quadre d'amortització d'aquest préstec.
Santa Ponça, 20 d’abril de 2016
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa Monserrat

Ordre de Publicació
M)

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 5672/16, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
M ixt, relativa a refinançament de crèdits, 3.
L’import previst d’interessos fins al venciment de les noves
operacions és d’uns 24 milions d’euros que no suposaran
necessàriament una major despesa atès que substitueixen la
càrrega financera de les operacions que s’han cancelAlat o
novat.

A la Pregunta RGE núm. 5668/16, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
M ixt, relativa a mesures d'eficiència, 1.

Palma, 4 de maig de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí

Per tal de racionalitzar la despeses, l’Ibsalut ha realitzat un
pressupost prospectiu així com el control a través de contractes
de gestió.

Ordre de Publicació
Q)

Palma, 3 de maig de 2016
La consellera de Salut
Patrícia Gómez Picard

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 5675/16, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
M ixt, relativa a mesures extraordinàries de pagament a
proveïdors.
No s’han produït mesures extraordinàries a 31 de març de
2016.

A la Pregunta RGE núm. 5670/16, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
M ixt, relativa a refinançament de crèdits, 1.
L’any 2015 es varen refinançar 4 préstecs per mitjà de cinc
noves operacions de préstec, a més de la novació d’una
operació de préstec en cartera, informació que va ser facilitada
al Parlament mitjançant dels certificats emesos pel director
general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, en data 18
de novembre de 2015 i 10 de febrer de 2016, d’acord amb
l’article 146.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, 4 de maig de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí

Palma, 9 de maig de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 5676/16, presentada pel
diputat Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari
M ixt, relativa a nivell d'endeutament.
Les dades provisionals de deute a nivell SEC a 31.03.2016
són de 8.412 milions d’euros.
Palma, 4 de maig de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí
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Ordre de Publicació
S)

i anar cap a fórmules més barates i amb interacció
comprovable.

A la Pregunta RGE núm. 5710/16, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari M ixt, relativa a actuacions de la Fundació
d'atenció i suport a la dependència i promoció de
l'autonomia personal a la residència Sa Serra.
L’assumpció de la gestió de les residències insulars
d’Eivissa per part de la Fundació d’atenció i suport a la
dependència i promoció de l’autonomia personal, a més d’un
tracte preferent cap a l’illa d’Eivissa en relació a la resta,
suposa una constant despesa extraordinària al no tenir una
estructura de servei de l’illa per damunt de la pròpia dels
serveis, que ha requerit viatges constants per fer reunions,
visites i atenció a les queixes rebudes.
La relació d’actuacions s’enumeren al document annex
“RGE 5710 relació d’actuacions Queixes Sa Serra”.
D’acord amb la facturació des de l’1 de gener a 30 de juny
de 2015 hi ha despeses de 34.959,27 i en concepte de viatges
i 10.940,48 i en concepte de dietes, que donen un total de
45.899,75 i destinats a viatges a Eivissa.
Cal ressenyar que molts dels viatges tenien com a
característica comú, l’assistència del gerent de la Fundació i la
directora tècnica, expressant així una màxima preocupació per
la situació de les residències a Eivissa.
La facturació pels mateixos conceptes, des de l’1 de juliol
a 31 de desembre de 2015, ascendeix a 17.227,42 i, ja que
només es va desplaçar la gerent de la Fundació d’atenció i
suport a la dependència i promoció de l’autonomia personal per
reduir despeses.
Palma, 5 de maig de 2016
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez
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Palma, 5 de maig de 2016
La consellera de Presidència
Pilar Costa Serra

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 5719/16, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari M ixt, relativa a eliminació del servei Proper.
El Govern ho ha eliminat el servei Proper per a la promoció
de l’autonomia personal de les persones dependents. S’ha
iniciat l’estudi per poder tenir oferta de servei de promoció de
l’autonomia a tots els municipis de Balears.
Palma, 27 d’abril de 2016
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 5720/16, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari M ixt, relativa a posada en marxa del servei
de teleassistència.
La posada en marxa del servei de teleassistència per a
persones dependents està prevista pel darrer quadrimestre de
2016.
Palma, 27 d’abril de 2016
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 5718/16, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari M ixt, relativa a cost de tots els audiovisuals
encarregats pel Govern de les Illes Balears.
Els 14 vídeos emesos pel Govern de les Illes Balears han
arribat via Facebook a 263.449 persones, és a dir, una mitjana
de 20.265 persones per vídeo. En Twitter varen tenir en la seva
primera emissió 24.826 interaccions.
El Govern de les Illes Balears ha pagat 6.272 i per aquests
productes audiovisuals encarregats per la Direcció General de
Comunicació per aconseguir a les xarxes socials un dels seus
objectius: modernitzar la forma de comunicar-se amb la
ciutadania, fent-la més directa i transparent, i fomentar-ne la
participació amb continguts gràfics i visuals, atractius i
didàctics. Els vídeos cerquen donar al ciutadà el servei públic
d’informació de l’acció de Govern i dels serveis que té al seu
abast, així com, també, conscienciar de pràctiques cíviques. La
Direcció General de Comunicació ha donat un impuls als
canals digitals del Govern de les Illes Balears que han duplicat
en deu mesos el seu nombre de seguidors.
Durant els primers sis mesos de 2015, la passada
administració va utilitzar la fórmula denominada El Govern
informa per assolir reptes similars. Aquell programa va costar
240.000 i. L’actual Govern va decidir no prolongar aquest cost

Ordre de Publicació
W)
A la Pregunta RGE núm. 5721/16, presentada per la
diputada Sandra Fernández i Herranz, del Grup
Parlamentari M ixt, relativa a gestió del servei d'ajuda a
domicili d'alta intensitat per a persones dependents.
El servei d’ajuda a domicili d’alta intensitat correspon a un
projecte de servei de l’anterior Govern. Ara per ara, no existeix
cap servei d’alta intensitat.
Existeix el servei d’ajuda a domicili per a persones amb
dependència i la intensitat de servei ve regulada pel grau de
dependència. La provisió d’aquest servei es fa mitjançant
convenis amb les administracions públiques de manera
prioritària i mitjançant contractació de serveis allà on no hi ha
conveni amb l’administració.
Palma, 29 d’abril de 2016
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez
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X)
A la Pregunta RGE núm. 6003/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a documents sanitaris.
Dels 20.000 documents que l’anterior conseller de Salut va
anunciar que havia retirat l’any 2012, l’actual Govern n’ha
realitzat a data d’avui 2.661.
Palma, 13 de maig de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

recursos humans i econòmics. T ambé s’ha incrementat
notablement la cobertura de les substitucions.
L’anàlisi de les necessitats de personal s’efectua de manera
permanent i en aquests moments el personal està ajustat a les
necessitats.
Palma, 9 de maig de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Y)

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 6006/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a temps mitjà d'espera per al metge de
família.

A la Pregunta RGE núm. 6004/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a potenciació del centre d'Atenció
primària i desenvolupament infantil.

El temps d’espera mitjà és de 2,8 dies, tot i que qualsevol
pacient sap que si acudeix al seu centre de salut es visita el
mateix dia.

Ordre de Publicació

Tornar a posar en marxa la formació que es va aturar a la
legislatura anterior per potenciar l’atenció als menors i a les
seves famílies amb Trastorns del Desenvolupament.
Cal recordar que la darrera formació que es va fer a les Illes
de Menorca i Eivissa va ser el juny de 2011.
El programa formatiu es durà a terme amb tots els serveis
implicats.
Des d’Història de salut s’explicarà el registre dels nins i es
farà formació per sensibilitzar i insistir en la importància del
registre dels nins dins la història de salut.
També s’empraran altres mecanismes de coordinació,
assessorament i derivació establerts en aquests darrers set anys
utilitzant les eines informàtiques i els Sistemes d’Informació.
En concret es duran a terme entre d’altres les següents
actuacions:
• Tallers formatius del registre CAPDI, mitjançant la Història
de Salut, així com tots els mecanismes de coordinació,
assessorament i derivació establerts als darrers set anys.
• Avançarem en la definició del model de coordinació i
itineraris que s’han de dur a terme.
• Treballarem amb especial cura la protecció/confidencialitat
de dades.
• Avançarem en l’ompliment del registre informàtic CAPDI.
• Potenciarem la utilització de la fulla de solAlicitud
informació i/o derivació entre salut, educació i serveis.
Gestió dels casos.
Palma, 9 de maig de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Palma, 9 de maig de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 6007/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a noves actuacions dins el programa de
cronicitat.
Sobre aquest important tema el primer que hem fet ha estat
planificar l’estratègia per consolidar el canvi de model i
preparar el nostre sistema per donar resposta a la cronicitat i
assegurar així la sostenibilitat del nostre Estat de Benestar.
Aquest canvi l’estem fent assegurant la participació dels
professionals i de moment aquest Govern ja ha posat a
disposició de la comunitat 28 llits per a pacients crònics a
Palma i 9 a Felanitx.
Palma, 9 de maig de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 6008/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a noves actuacions sobre cronicitat
infantil.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 6005/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a augment de personal als centres de
salut.
Respecte de l’anterior legislatura aquest Govern ha
incrementat l’accessibilitat als recursos sanitaris, amb més

Lamentablement sobre aquest tema no s’ha desenvolupat
cap acció en el període 2011-2015. Per aquest govern sí és un
tema prioritari i ara estem planificant les mesures emmarcades
dins l’estratègia de cronicitat.
Palma, 9 de maig de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Convocatòria de Diputació Permanent sobre solAlicitud
de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del
dia concret (RGE núm. 10681/16).
La Junta de Portaveus de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juliol de 2016, ha estat informada -amb la qual cosa
queda acomplert formalment el tràmit a què es refereixen els
articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de la
convocatòria de la Diputació Permanent, solAlicitada amb
l'escrit RGE núm. 10683/16, per a dia 13 de juliol d'enguany,
a les 10.15 hores, amb l'ordre del dia següent:
Punt únic
Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària
extraordinària solAlicitada amb l'escrit RGE núm. 10683/16,
presentat per catorze diputats adscrits al Grup Parlamentari
Popular mitjançant l'escrit 10681/16, que consisteix en la
substanciació de la Interpel Alació RGE núm. 10508/16 i de la
Proposició no de llei RGE núm. 6831/15, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport a l'empresa familiar.
Palma, a 13 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Habilitació dels dies necessaris per tal que es puguin dur
a terme les sessions plenàries extraordinàries sol Alicitades
mitjançant els escrits RGE núm. 10679/16 i 10680/16.
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juliol de 2016, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.1 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat per la
Diputació Permanent en sessions del dia d'avui, ha cordat
d'habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a la
celebració de les sessions següents:
•

Sessió plenària extraordinària solAlicitada per dotze diputats
de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Podem Illes
Balears, MÉS per Menorca i Mixt (GentxFormenteraPSIB), mitjançant l’escrit RGE núm. 10679/16, amb l'ordre
del dia següent: Preguntes orals de la RGE núm. 10667/16
a la 10677/16.

•

Sessió plenària extraordinària solAlicitada per catorze
diputats de la cambra, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, mitjançant l’escrit RGE núm. 10680/16, amb
l'ordre del dia següent: Preguntes orals de la RGE núm.
10659/16 a la 10665/16, 10678/16 i 10666/16.
Palma, a 13 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 55, d'11 de juliol de
2016.
- Pàg. 2595. Informació, apartat B)
On diu:
"La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 de juliol de 2016, es manifesta
d'acord amb l'ordre del dia següent per a la sessió de la
Diputació Permanent, i se n'ha previst com a data de
celebració la de dia 13 de juliol, a les 9.30 hores o, en tot
cas, en haver finalitzat la sessió anterior:"
Hi ha de dir:
"La Junta de Portaveus de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de juliol de 2016, ha estat informada -amb la qual
cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la
cambra- de la convocatòria de la Diputació Permanent,
solAlicitada amb l'escrit RGE núm. 10683/16, per a dia 13
de juliol d'enguany, a les 9.30 hores, amb l'ordre del dia
següent:"
- Pàg. 2595. Informació, apartat C)
On diu:
"La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 de juliol de 2016, es manifesta
d'acord amb l'ordre del dia següent per a la sessió de la
Diputació Permanent, i se n'ha previst com a data de
celebració la de dia 13 de juliol, a les 9.40 hores o, en tot
cas, en haver finalitzat la sessió anterior:"
Hi ha de dir:
"La Junta de Portaveus de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 de juliol de 2016, ha estat informada -amb la qual
cosa queda acomplert formalment el tràmit a què es
refereixen els articles 62 i 72.1 del Reglament de la
cambra- de la convocatòria de la Diputació Permanent,
solAlicitada amb l'escrit RGE núm. 10682/16, per a dia 13
de juliol d'enguany, a les 9.40 hores o, en tot cas en haver
acabar la sessió anterior, amb l'ordre del dia següent:"
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