
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS

  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 7 d'octubre de 2016 IX legislatura Núm. 64  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 13487/16, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuacions  pel mal

funcionament de les calderes de l'IES Cap de Llevant. 3149

B) RGE núm. 13488/16, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a actuacions  respecte

de la coberta i altres de l'IES Pasqual Calbó. 3149

C) RGE núm. 13489/16, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a alumnes matriculats

a ESO a l'IES Joan Ramis i Ramis. 3149

D) RGE núm. 13490/16, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a alumnes matriculats

a ESO a l'IES Cap de Llevant. 3149

E) RGE núm. 13491/16, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a alumnes matriculats

a ESO a l'IES Pasqual Calbó. 3149

F) RGE núm. 13492/16, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a alumnes matriculats

a ESO a l'IES Josep Miquel Guàrdia. 3150

G) RGE núm. 13493/16, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a alumnes matriculats

a ESO a l'IES Biel Martí. 3150

H) RGE núm. 13494/16, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a alumnes matriculats

a ESO a l'IES Josep Maria Quadrado. 3150

I) RGE núm. 13495/16, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a alumnes matriculats

a ESO a l'IES Maria Àngels Cardona. 3150



3140 BOPIB núm. 64 - 7 d'octubre de 2016

J) RGE núm. 13499/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a parc

de Sa Riera. 3150

K) RGE núm. 13502/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal sanitari

a Gerència d'Atenció Primària juliol 2016. 3150

L) RGE núm. 13503/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal sanitari

a Gerència d'Atenció Primària agost 2016. 3151

M) RGE núm. 13504/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal

sanitari a l'Hospital Son Llàtzer juliol 2016. 3151

N) RGE núm. 13505/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal sanitari

a l'Hospital Son Llàtzer agost 2016. 3151

O) RGE núm. 13506/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal sanitari

a l'Hospital d'Inca juliol 2016. 3151

P) RGE núm. 13507/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal sanitari

a l'Hospital d'Inca agost 2016. 3151

Q) RGE núm. 13508/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal sanitari

a l'Hospital de Manacor juliol 2016. 3151

R) RGE núm. 13509/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal sanitari

a l'Hospital de Manacor agost 2016. 3152

S) RGE núm. 13510/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal sanitari

a centres hospitalaris de l'antiga GESMA de Mallorca juliol 2016. 3152

T) RGE núm. 13511/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal sanitari

a centres hospitalaris de l'antiga GESMA de Mallorca agost 2016. 3152

U) RGE núm. 13512/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal sanitari

a l'Àrea de Salut de Menorca juliol 2016. 3152

V) RGE núm. 13513/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal sanitari

a l'Àrea de Salut de Menorca agost 2016. 3152

W) RGE núm. 13514/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal

sanitari a l'Àrea de Salut d'Eivissa juliol 2016. 3152

X) RGE núm. 13515/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal sanitari

a l'Àrea de Salut d'Eivissa agost 2016. 3153

Y) RGE núm. 13506/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal sanitari

a l'Hospital Son Espases juliol 2016. 3153

Z) RGE núm. 13517/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal sanitari

a l'Hospital Son Espases agost 2016. 3153

AA) RGE núm. 13518/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal

sanitari al 061 juliol 2016. 3153

AB) RGE núm. 13519/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal

sanitari al 061 agost 2016. 3153

AC) RGE núm. 13520/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal

sanitari als Serveis centrals de l'Ibsalut juliol 2016. 3153

AD) RGE núm. 13521/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de personal

sanitari als Serveis Centrals de l'Ibsalut agost 2016. 3154



BOPIB núm. 64 - 7 d'octubre de 2016 3141

AE) RGE núm. 13522/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocols del Govern de

les Illes Balears davant les agressions sexuals. 3154

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 13811/16, de la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a treballadors d'ambulàncies de l'SSG. 3154

B) RGE núm. 13812/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a

pressuposts 2017. 3154

C) RGE núm. 13813/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alberg juvenil de Formentera.

3155

D) RGE núm. 13819/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvencions. 3155

E) RGE núm. 13824/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xifres d'atur a les Illes Balears.

3155

F) RGE núm. 13825/16, del diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tercer moll al Port de

Ciutadella. 3155

G) RGE núm. 13826/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reorganització de l'Advocacia

de la comunitat autònoma. 3155

H) RGE núm. 13827/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora dels edificis escolars.

3155

I) RGE núm. 13828/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament de la directora

general d'Espais Naturals i Biodiversitat. 3156

J) RGE núm. 13829/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats del pla de xoc

contra l'intrusisme a Eivissa. 3156

K) RGE núm. 13830/16, de la diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conversió de Son Dureta

en centre sociosanitari. 3156

L) RGE núm. 13831/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a conflicte laboral

a Serveis Ferroviaris de Mallorca. 3156

M) RGE núm. 13832/16, del diputat Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a informe

de la Sindicatura de Comptes. 3156

N) RGE núm. 13833/16, de la diputada Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

planificació educativa. 3156

O) RGE núm. 13834/16, del diputat David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a reconeixement

del grau de discapacitat a Menorca. 3157

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 13659/16, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a projecte pilot de recàrrega de l'aqüífer de Migjorn de

Menorca (procediment d'urgència). 3157

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 13574/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta d'habitatges de protecció oficial adaptats, davant la

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. 3158

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 9662/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics de serveis general, març 2016. 3159



3142 BOPIB núm. 64 - 7 d'octubre de 2016

B) A la Pregunta RGE núm. 9663/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics de serveis general, abril 2016. 3159

C) A la Pregunta RGE núm. 9664/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics de serveis general, maig 2016. 3160

D) A les Preguntes RGE núm. 9665/16 a 9678/16, presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari

Popular, relatives a empleats públics docents, abril 2015 a maig 2016. 3160

E) A la Pregunta RGE núm. 9679/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari abril 2015. 3161

F) A la Pregunta RGE núm. 9680/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari maig 2015. 3161

G) A la Pregunta RGE núm. 9681/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari juny 2015. 3161

H) A la Pregunta RGE núm. 9682/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari juliol 2015. 3161

I) A la Pregunta RGE núm. 9683/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari agost 2015. 3161

J) A la Pregunta RGE núm. 9684/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari setembre 2015. 3161

K) A la Pregunta RGE núm. 9685/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari octubre 2015. 3161

L) A la Pregunta RGE núm. 9686/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari novembre 2015. 3161

M) A la Pregunta RGE núm. 9687/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari desembre 2015. 3161

N) A la Pregunta RGE núm. 9688/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari gener 2016. 3162

O) A la Pregunta RGE núm. 9689/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari febrer 2016. 3162

P) A la Pregunta RGE núm. 9690/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari març 2016. 3162

Q) A la Pregunta RGE núm. 9691/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari abril 2016. 3162

R) A la Pregunta RGE núm. 9692/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a empleats públics personal estatutari, sanitari i no sanitari maig 2016. 3162

S) A la Pregunta RGE núm. 9707/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a alts càrrecs i personal eventual gener 2015. 3162

T) A la Pregunta RGE núm. 9708/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a alts càrrecs i personal eventual gener 2016. 3162

U) A la Pregunta RGE núm. 9709/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a llocs de lliure designació als serveis generals, abril 2015. 3163

V) A la Pregunta RGE núm. 9710/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a llocs de lliure designació als serveis generals, juny 2015. 3163



BOPIB núm. 64 - 7 d'octubre de 2016 3143

W) A la Pregunta RGE núm. 9711/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
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AR) A la Pregunta RGE núm. 9732/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a nòmina CAIB juny 2015. 3167

AS) A la Pregunta RGE núm. 9733/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,
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AU) A la Pregunta RGE núm. 9735/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a nòmina CAIB setembre 2015. 3167

AV) A la Pregunta RGE núm. 9736/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a nòmina CAIB octubre 2015. 3168

AW) A la Pregunta RGE núm. 9737/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a nòmina CAIB novembre 2015. 3168

AX) A la Pregunta RGE núm. 9738/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a nòmina CAIB desembre 2015. 3168

AY) A la Pregunta RGE núm. 9739/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a nòmina CAIB gener  2016. 3168

AZ) A la Pregunta RGE núm. 9740/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a nòmina CAIB febrer 2016. 3168

BA) A la Pregunta RGE núm. 9741/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a nòmina CAIB març  2016. 3168

BB) A la Pregunta RGE núm. 9742/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a nòmina CAIB abril  2016. 3169

BC) A la Pregunta RGE núm. 9743/16, presentada per la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a nòmina CAIB maig  2016. 3169

BD) A la Pregunta RGE núm. 9746/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a inspectors turístics. 3169

BE) A la Pregunta RGE núm. 9777/16, presentada pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a import d'operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament. 3169

BF) A les Preguntes RGE núm. 9778/16 a 9812/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb diferents ajuntaments de les Illes a 1 de juny de 2016. 3169

BG) A les Preguntes RGE núm. 9813/16 a 9848/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb diferents ajuntaments de les Illes a 1 de juny de 2016. 3169

BH) A les Preguntes RGE núm. 9849/16 a 9852/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a import d'operacions comunicat a l'Administració General de l'Estat (II), en Sanitat (III) i en Educació. 3169

BI) A les Preguntes RGE núm. 9853/16 a 9887/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars i amb diferents ajuntaments de les Illes a 1 de juny

de 2016. 3170

BJ) A les Preguntes RGE núm. 9888/16 a 9923/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb diferents ajuntaments de les Illes a 1 de juny de 2016. 3170

BK) A la Pregunta RGE núm. 9927/16, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (1). 3170

BL) A la Pregunta RGE núm. 9928/16, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (2). 3170
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BM) A la Pregunta RGE núm. 9929/16, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (3). 3170

BN) A la Pregunta RGE núm. 9930/16, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (4). 3170

BO) A les Preguntes RGE núm. 9931/16 a 9940/16, presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a processos externalitzats del Servei de Salut (5 a 14). 3170

BP) A la Pregunta RGE núm. 10139/16, presentada per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projectes de Menorca per a la promoció i la projecció de la cultura de les Illes Balears. 3171

BQ) A la Pregunta RGE núm. 10140/16, presentada per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projectes de Mallorca per a la promoció i la projecció de la cultura de les Illes Balears. 3171

BR) A la Pregunta RGE núm. 10141/16, presentada per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projectes d'Eivissa per a la promoció i la projecció de la cultura de les Illes Balears. 3171

BS) A la Pregunta RGE núm. 10142/16, presentada per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projectes de Formentera per a la promoció i la projecció de la cultura de les Illes Balears. 3172

BT) A la Pregunta RGE núm. 10143/16, presentada per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a participants de Menorca a les jornades de formació d'arts escèniques. 3172

BU) A la Pregunta RGE núm. 10144/16, presentada per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a participants de Mallorca a les jornades de formació d'arts escèniques. 3172

BV) A la Pregunta RGE núm. 10145/16, presentada per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a participants d'Eivissa a les jornades de formació d'arts escèniques. 3172

BW) A la Pregunta RGE núm. 10146/16, presentada per la diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a participants de Formentera a les jornades de formació d'arts escèniques. 3172

BX) A la Pregunta RGE núm. 10253/16, presentada pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a import total dels contractes menors signats per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. 3172

BY) A la Pregunta RGE núm. 10254/16, presentada pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a import total dels contractes menors signats per ABAQUA. 3173

BZ) A la Pregunta RGE núm. 10256/16, presentada pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a import total dels contractes menors signats per IBANAT. 3173

CA) A la Pregunta RGE núm. 10257/16, presentada pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a import total dels contractes menors signats per SEMILLA. 3173

CB) A la Pregunta RGE núm. 10259/16, presentada pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a import total dels contractes menors signats pel Consorci d'Aigües de les Illes Balears. 3173

CC) A la Pregunta RGE núm. 10260/16, presentada pel diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a import total dels contractes menors signats pel Consorci per a la recuperació de la Fauna de les Illes Balears. 3173

CD) A la Pregunta RGE núm. 10274/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

places conveniades en relació amb la Residència de Cas Serres. 3173

CE) A la Pregunta RGE núm. 10275/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou

conveni en relació amb la Residència de Cas Serres. 3173

CF) A la Pregunta RGE núm. 10276/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou

conveni en relació amb la Residència de Cas Serres (2). 3173

CG) A la Pregunta RGE núm. 10277/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou

conveni en relació amb la Residència de Cas Serres (3). 3174
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CH) A la Pregunta RGE núm. 10278/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou

conveni en relació amb la Residència de Cas Serres (4). 3174

CI) A la Pregunta RGE núm. 10279/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

quantitat rebuda del Govern per al manteniment de l'Hospital Residència de Cas Serres (1). 3174

CJ) A la Pregunta RGE núm. 10280/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

quantitat rebuda del Govern per al manteniment de l'Hospital Residència de Cas Serres (2). 3174

CK) A la Pregunta RGE núm. 10281/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

places sociosanitàries a Can Misses (1). 3174

CL) A la Pregunta RGE núm. 10282/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places

sociosanitàries a Can Misses (2). 3175

CM) A la Pregunta RGE núm. 10283/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

manteniment de les aportacions econòmiques a Cas Serres. 3175

CN) A la Pregunta RGE núm. 10284/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

manteniment del conveni de places relatiu a Cas Serres. 3175

CO) A la Pregunta RGE núm. 10285/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

assistència sociosanitària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (1). 3175

CP) A la Pregunta RGE núm. 10286/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

assistència sociosanitària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (2). 3175

CQ) A la Pregunta RGE núm. 10287/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

assistència sociosanitària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (3). 3175

CR) A la Pregunta RGE núm. 10288/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

assistència sociosanitària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (4). 3175

CS) A la Pregunta RGE núm. 10308/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

comunicació a la Generalitat Valenciana de la tramesa de fangs procedents de depuradores d'Eivissa. 3175

CT) A la Pregunta RGE núm. 10309/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

autorització per traslladar i gestionar  els fangs de les depuradores d'Eivissa (1). 3176

CU) A la Pregunta RGE núm. 10310/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

autorització per traslladar i gestionar  els fangs de les depuradores d'Eivissa (2). 3176

CV) A la Pregunta RGE núm. 10311/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

freqüència del trasllat de fangs a València. 3176

CW) A la Pregunta RGE núm. 10312/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

criteris de priorització de l'extracció de fangs. 3177

CX) A la Pregunta RGE núm. 10313/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

tones de fangs provinents de les depuradores d'Eivissa que el Govern pensa traslladar a València. 3177

CY) A la Pregunta RGE núm. 10314/16, presentada pel diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

import anual contractat en relació amb el trasllat de fangs provinents de les depuradores d'Eivissa a València. 3177

CZ) A les Preguntes RGE núm. 10373/16 a 10375/16, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,

relatives a jubilació voluntària dels metges als 70 anys (1 a 3). 3177

DA) A la Pregunta RGE núm. 10416/16, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a horari d'atenció del Departament de centres concertats. 3178

DB) A la Pregunta RGE núm. 10541/16, presentada per la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a dret a elecció de l'assignatura de religió. 3178
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DC) A la Pregunta RGE núm. 10543/16, presentada per la diputada Margarita prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a persona que autoritza l'assistència a l'estranger mencionada a la solAlicitud de documentació RGE núm. 5682/16. 3178

DD) A la Pregunta RGE núm. 10706/16, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

relativa a recaptació que es va fer amb l'ecotaxa. 3178

DE) A la Pregunta RGE núm. 10707/16, presentada pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

relativa a recaptació de l'ecotaxa pendent de liquidar. 3178

DF) A la Pregunta RGE núm. 10709/16, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, relativa a sanitat penitenciària, 1. 3178

DG) A la Pregunta RGE núm. 10710/16, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, relativa a sanitat penitenciària, 2. 3179

DH) A la Pregunta RGE núm. 10711/16, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, relativa a sanitat penitenciària, 3. 3179

DI) A la Pregunta RGE núm. 10712/16, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, relativa a sanitat penitenciària, 4. 3179

DJ) A la Pregunta RGE núm. 10713/16, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, relativa a sanitat penitenciària, 5. 3179

DK) A la Pregunta RGE núm. 10714/16, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, relativa a sanitat penitenciària, 6. 3179

DL) A la Pregunta RGE núm. 10715/16, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, relativa a sanitat penitenciària, 7. 3179

DM) A la Pregunta RGE núm. 10716/16, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, relativa a sanitat penitenciària, 8. 3180

DN) A la Pregunta RGE núm. 10717/16, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, relativa a sanitat penitenciària, 9. 3180

DO) A les Preguntes RGE núm. 10718/16 a 10720/16, presentades per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relatives a sanitat penitenciària, 10 a 12. 3180

DP) A la Pregunta RGE núm. 10738/16, presentada pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a import d'operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament. 3180

DQ) A les Preguntes RGE núm. 10739/16 a 10742/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars. 3180

DR) A les Preguntes RGE núm. 10743/16 a 10746/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a import de les operacions comunicat a l'Administració General de l'Estat en sanitat, educació i serveis socials.  

3180

DS) A les Preguntes RGE núm. 10747/16 a 10782/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a pagaments pendents als consells insulars i a diferents ajuntaments de les Illes Balears a 1 de juliol de 2016.     

3181

DT) A les Preguntes RGE núm. 10783/16 a 10817/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari

Socialista, relatives a pagaments pendents als consells insulars i a diferents ajuntaments de les Illes Balears a 1 de juliol de 2016.     

3181

DU) A la Pregunta RGE núm. 10850/16, presentada pel diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a comissió per tal d'acordar l'obertura dels jardins del Palau de Marivent a la ciutadania. 3181

DV) A la Pregunta RGE núm. 10878/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

jubilació dels metges estatutaris. 3181
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DW) A la Pregunta RGE núm. 10879/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

prolongació de l'activitat professional dels metges. 3181

DX) A la Pregunta RGE núm. 10880/16, presentada pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

cobertura de les substitucions de metges d'atenció primària. 3181

DY) A la Pregunta RGE núm. 10995/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a cabres de S'Algar. 3181

DZ) A la Pregunta RGE núm. 10996/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a malalties que pot provocar la picada del mosquit tigre. 3181

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 13484/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera de Salut,

sobre com pensa aplicar el Govern de les Illes Balears al Sistema de Salut de les Illes Balears la Sentència de 14 de setembre de 2016

del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per la qual es declara contrària a dret de la UE la Llei 55/2003, de 16 de desembre,

sobre l'Estatut marc del personal estatutari dels Serveis de Salut pel que fa a la contractació de treballadors temporals. 3182

B) RGE núm. 13585/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Lluís J.

Segura i Ginard, lletrat de la CAIB, sobre la seva participació en les causes en matèria de corrupció política que romanen obertes contra

l'expresident del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas i Palou, per casos de presumpta corrupció. 3182

C) RGE núm. 13669/16, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del Govern de les Illes Balears davant

el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Moció RGE núm. 4652/16, relativa a inserció laboral de colAlectius vulnerables.

3182

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 13401/16. 3182

B) Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 7652/15. 3182

4. INFORMACIONS

A) Nomenament de personal eventual. 3183

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 58, de 29 de juliol de 2016. 3183

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 63, de 30 de setembre de 2016. 3183
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

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

dia 5 d'octubre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

El vicepresident primer del Parlament, 

en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet.

A)

RGE núm. 13487/16, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

actuacions  pel mal funcionament de les calderes de l'IES

Cap de Llevant.

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 Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

En el pressupost de l'IBISEC per a 2016 es preveia una

despesa de 90.000 i per solucionar els problemes causats pel

mal funcionament de les calderes de l'IES Cap de Llevant.

Respecte d'aquesta actuació, s'han dut a terme les accions

previstes? En cas afirmatiu, amb quin cost final? Dóna

l'IBISEC per resolts, almenys de moment, els problemes de

calefacció a l'IES Cap de Llevant?

Palma, a 26 de setembre de 2016.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

B)

RGE núm. 13488/16, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

actuacions  respecte de la coberta i altres de l'IES Pasqual

Calbó.

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 Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

En el pressupost de l'IBISEC per a 2016 es preveia una

despesa de 300.000 i per a la reparació de la coberta, les

porxades i l'aula UECCO de l'IES Pasqual Calbó. Respecte

d'aquesta actuació:  s'han dut a terme les accions previstes? En

cas afirmatiu, amb quin cost final? En cas que no s'hagin dut a

terme de forma completa, el detall de les feines realitzades amb

el seu cost i la relació de feines pendents.

Palma, a 26 de setembre de 2016.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

C)

RGE núm. 13489/16, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

alumnes matriculats a ESO a l'IES Joan Ramis i Ramis.

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 Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quin era el nombre d'alumnes matriculats, grup per grup de

cada curs d'ESO, el dia d'inici de curs a l'IES Joan Ramis i

Ramis de Maó? Es demana la relació de grups d'ESO (curs i

lletra) amb el nombre de matriculats a cadascun.

Palma, a 26 de setembre de 2016.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

D)

RGE núm. 13490/16, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

alumnes matriculats a ESO a l'IES Cap de Llevant.

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 Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quin era el nombre d'alumnes matriculats, grup per grup de

cada curs d'ESO, el dia d'inici de curs a l'IES Cap de Llevant de

Maó? Es demana la relació de grups d'ESO (curs i lletra) amb

el nombre de matriculats a cadascun.

Palma, a 26 de setembre de 2016.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

E)

RGE núm. 13491/16, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

alumnes matriculats a ESO a l'IES Pasqual Calbó.

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 Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quin era el nombre d'alumnes matriculats, grup per grup de

cada curs d'ESO, el dia d'inici de curs a l'IES Pasqual Calbó de

Maó? Es demana la relació de grups d'ESO (curs i lletra) amb

el nombre de matriculats a cadascun.

Palma, a 26 de setembre de 2016.

El diputat:

Josep Castells i Baró.
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F)

RGE núm. 13492/16, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

alumnes matriculats a ESO a l'IES Josep Miquel Guàrdia.

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 Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quin era el nombre d'alumnes matriculats, grup per grup de

cada curs d'ESO, el dia d'inici de curs a l'IES Joan Miquel

Guàrdia d'Alaior? Es demana la relació de grups d'ESO (curs

i lletra) amb el nombre de matriculats a cadascun.

Palma, a 26 de setembre de 2016.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

G)

RGE núm. 13493/16, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

alumnes matriculats a ESO a l'IES Biel Martí.

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 Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quin era el nombre d'alumnes matriculats, grup per grup de

cada curs d'ESO, el dia d'inici de curs a l'IES Biel Martí de

Ferreries? Es demana la relació de grups d'ESO (curs i lletra)

amb el nombre de matriculats a cadascun.

Palma, a 26 de setembre de 2016.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

H)

RGE núm. 13494/16, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

alumnes matriculats a ESO a l'IES Josep Maria Quadrado.

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 Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quin era el nombre d'alumnes matriculats, grup per grup de

cada curs d'ESO, el dia d'inici de curs a l'IES Josep Maria

Quadrado de Ciutadella? Es demana la relació de grups d'ESO

(curs i lletra) amb el nombre de matriculats a cadascun.

Palma, a 26 de setembre de 2016.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

I)

RGE núm. 13495/16, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a

alumnes matriculats a ESO a l'IES Maria Àngels Cardona.

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 Conselleria d'Educació i Universitat

del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quin era el nombre d'alumnes matriculats, grup per grup de

cada curs d'ESO, el dia d'inici de curs a l'IES Maria Àngels

Cardona de Ciutadella? Es demana la relació de grups d'ESO

(curs i lletra) amb el nombre de matriculats a cadascun.

Palma, a 26 de setembre de 2016.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

J)

RGE núm. 13499/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a parc de Sa Riera.

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 brutor existent al parc de Sa Riera de Palma és

competència de la Direcció de Recursos Hídrics?

Palma, a 26 de setembre de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

K)

RGE núm. 13502/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a Gerència d'Atenció Primària juliol

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a la Gerència d'Atenció Primària el mes de juliol

de 2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.
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L)

RGE núm. 13503/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a Gerència d'Atenció Primària agost

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a la Gerència d'Atenció Primària el mes d'agost de

2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

M)

RGE núm. 13504/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a l'Hospital Son Llàtzer juliol 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital Son Llàtzer el mes de juliol de 2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

N)

RGE núm. 13505/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a l'Hospital Son Llàtzer agost 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital Son Llàtzer el mes d'agost de 2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

O)

RGE núm. 13506/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a l'Hospital d'Inca juliol 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital d'Inca el mes de juliol de 2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

P)

RGE núm. 13507/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a l'Hospital d'Inca agost 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital d'Inca el mes d'agost de 2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

Q)

RGE núm. 13508/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a l'Hospital de Manacor juliol 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital de Manacor el mes de juliol de 2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.
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R)

RGE núm. 13509/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a l'Hospital de Manacor agost 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital de Manacor el mes d'agost de 2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

S)

RGE núm. 13510/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a centres hospitalaris de l'antiga GESM A

de Mallorca juliol 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a centres hospitalaris de l'antiga GESMA de

Mallorca el mes de juliol de 2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

T)

RGE núm. 13511/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a centres hospitalaris de l'antiga GESM A

de Mallorca agost 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital centres hospitalaris de l'antiga

GESMA de Mallorca el mes d'agost de 2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

U)

RGE núm. 13512/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a l'Àrea de Salut de M enorca juliol 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de Salut de Menorca el mes de juliol de

2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

V)

RGE núm. 13513/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a l'Àrea de Salut de Menorca agost 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de Salut de Menorca el mes d'agost de

2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

W)

RGE núm. 13514/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a l'Àrea de Salut d'Eivissa juliol 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de Salut d'Eivissa el mes de juliol de

2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.
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X)

RGE núm. 13515/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a l'Àrea de Salut d'Eivissa agost 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Àrea de Salut d'Eivissa el mes d'agost de

2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

Y)

RGE núm. 13506/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a l'Hospital Son Espases juliol 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital Son Espases el mes de juliol de 2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

Z)

RGE núm. 13517/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari a l'Hospital Son Espases agost 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent a l'Hospital Son Espases el mes d'agost de 2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

AA)

RGE núm. 13518/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari al 061 juliol 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent al 061 el mes de juliol de 2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

AB)

RGE núm. 13519/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari al 061 agost 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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent al 061 el mes d'agost de 2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

AC)

RGE núm. 13520/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari als Serveis centrals de l'Ibsalut juliol

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent als Serveis Centrals de l'Ibsalut el mes de juliol de

2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.
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AD)

RGE núm. 13521/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions de

personal sanitari als Serveis Centrals de l'Ibsalut agost

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.

Segons dades que consten a aquesta conselleria o a l'Ibsalut,

quin és el nombre i el seu import o nombre i cost global de les

substitucions de personal sanitari contractades al centre de cost

corresponent als Serveis Centrals de l'Ibsalut el mes d'agost de

2016?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

AE)

RGE núm. 13522/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocols del

Govern de les Illes Balears davant les agressions sexuals.

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.

Davant dels darrers tràgics esdeveniments motivats per la

violència masclista, el Grup Parlamentari Socialista vol

solAlicitar informació sobre algunes qüestions.

Estam realment preocupats per la mort de Lucia Pastracu,

veïnada de Pollença, assassinada pel seu marit. Hores abans

havia anat a la Guàrdia Civil a denunciar, però finalment no ho

va fer. Sabem que s’ha obert una investigació per aclarir per

què no es va activar el protocol de violència de gènere.

Un altre tema que ens preocupa és la violació a Sant Antoni

d’Eivissa, dia 11 de juliol ens assabentàvem pel Diario de Ibiza

de la notícia de l'empresonament d'un sospitós de robatoris i

una agressió sexual a Sant Antoni d'Eivissa. Curiosament, dia

6 d'agost al diari El Mundo, Ricardo F. Colmenero publica un

article titulat "A las cuatro no violan a nadie" on es denuncia

una presumpta negligència d'un guàrdia civil en desatendre la

denúncia d'una dona que va ser assaltada.

Per tot l'indicat:

Ha tengut el Govern de les Illes Balears contactes amb

Delegació del Govern per aclarir aquests temes?

Té el Govern de les Illes Balears coneixement de si s’han

produït negligències en l’activació dels protocols?

Per altra banda, quins protocols treballa l'Institut Balear de

la Dona amb els cossos i forces de seguretat per actuar davant

les agressions sexuals, tipificades a la Llei d'igualtat entre

dones i homes com a violència masclista?

Quina és la previsió de formació envers la violència

masclista els propers mesos a les forces i cossos de seguretat?

Palma, a 27 de setembre de 2016.

La diputada:

Sílvia Cano i Juan.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 5 d'octubre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

El vicepresident primer

en funcions de president del Parlament:

Vicenç Thomàs i Mulet.

A)

RGE núm. 13811/16, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per

les Illes Balears, relativa a treballadors d'ambulàncies de

l'SSG.

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.

En quina situació es troben els pagaments a l'empresa

Serveis Sociosanitaris Generals (SSG)?

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

B)

RGE núm. 13812/16, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a pressuposts 2017.

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.

Pot assegurar que té i tendrà els suports necessaris per

aprovar els pressuposts de 2017?

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.
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C)

RGE núm. 13813/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alberg juvenil de

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 conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Poden explicar quines seran les millores de rehabilitació i

de servei que es duran a terme al llarg de 2017 a l'Alberg

Juvenil de Formentera?

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

D)

RGE núm. 13819/16, de la diputada Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvencions.

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, pot indicar-me quins criteris s'han seguit

per tal que la quantitat subvencionada per als dos mitjans

digitals diaris sigui de 180.000 euros?

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

E)

RGE núm. 13824/16, del diputat Santiago Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xifres

d'atur a 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 conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de les

darreres xifres d'atur a les Illes Balears?

Palma, a 4 d'octubre de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

F)

RGE núm. 13825/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

tercer moll al Port de Ciutadella.

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 noves circumstàncies s'han produït perquè el Govern

de les Illes Balears hagi canviat la seva postura respecte de la

construcció d'un tercer moll al Port de Ciutadella?

Palma, a 4 d'octubre de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.

G)

RGE núm. 13826/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a reorganització

de l'Advocacia de la comunitat autònoma.

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.

Sra. Consellera de Presidència, en quins termes duran a

terme la reorganització de l'Advocacia de la comunitat

autònoma?

Palma, a 4 d'octubre de 2016.

El diputat:

Antonio Gómez i Pérez.

H)

RGE núm. 13827/16, del diputat M iquel Vidal i Vidal,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora dels

edificis escolars.

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 l'import econòmic que han dedicat enguany a les

obres de millora a edificis escolars?

Palma, a 4 d'octubre de 2016.

El diputat:

Miquel Vidal i Vidal.
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I)

RGE núm. 13828/16, del diputat Juan M anuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament

de la directora general d'Espais Naturals i Biodiversitat.

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 són les causes que justifiquen el recent cessament de

la directora general d'Espais Naturals i Biodiversitat?

Palma, a 4 d'octubre de 2016.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

J)

RGE núm. 13829/16, de la diputada Sara Ramón i

Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

resultats del pla de xoc contra l'intrusisme 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 conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Considera el conseller de Territori, Energia i Mobilitat que

són efectius els resultats obtinguts amb el pla de xoc contra

l'intrusisme a Eivissa?

Palma, a 4 d'octubre de 2016.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

K)

RGE núm. 13830/16, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conversió

de Son Dureta en centre sociosanitari.

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.

Com pensa dur a terme el projecte de conversió de Son

Dureta en centre sociosanitari?

Palma, a 4 d'octubre de 2016.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

L)

RGE núm. 13831/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a conflicte laboral a Serveis Ferroviaris de Mallorca.

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 actuacions du a terme el Govern de les Illes Balears

per solucionar el conflicte laboral que es viu a Serveis

Ferroviaris de Mallorca?

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

M)

RGE núm. 13832/16, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a informe de la Sindicatura de Comptes.

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.

Què pensa fer el Govern de les Illes Balears davant les

greus irregularitats que ha detectat la Sindicatura de Comptes

als contractes públics que es varen signar la passada legislatura

sota la presidència del Sr. José Ramón Bauzá?

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

N)

RGE núm. 13833/16, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a planificació educativa.

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.

Quines mesures de planificació educativa pensa prendre a

curt i mig termini el Govern de les Illes Balears per fer front al

fracàs i a l'abandonament escolar després que s'hagi publicat

que és el primer problema educatiu per a la població de les Illes

Balears?

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

La diputada:

Laura Camargo i Fernández.
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O)

RGE núm. 13834/16, del diputat David Martínez i

Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a reconeixement del grau de discapacitat 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 solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quines accions du a terme la Conselleria de Serveis Socials

per solucionar les greus deficiències i els retards a respondre

les solAlicituds de grau de discapacitat a Menorca?

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 5 d'octubre de 2016, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

El vicepresident primer del Parlament, 

en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet.

A)

RGE núm. 13659/16, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a projecte pilot de recàrrega de l'aqüífer

de Migjorn de M enorca (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant el Ple de la cambra,

pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Demanam al Govern

que presenti un projecte a la Comissió per a l'Impuls del

Turisme Sostenible, i el termini per presentar projectes és de 30

dies des de la publicació al BOIB dels acords de la Comissió

que es va reunir el passat 19 de setembre.

És de domini públic que la situació de les reserves d’aigua

a les Illes Balears és crítica. El passat 17 de juny, el Govern va

declarar la situació de sequera extraordinària a l’illa d’Eivissa.

El 4 d’agost la unitat de demanda de Pla de Mallorca va entrar

també en situació d’alerta per sequera mentre que la resta

d’unitats de demanda de Mallorca es trobaven en situació de

prealerta.

Finalment, el passat 11 d’agost fou el municipi de Maó el

que entrà en situació d’alerta. El Govern ha posat en marxa o

ha accelerat diverses mesures per incrementar la disponibilitat

de recursos hídrics, principalment a partir de la dessalació

d’aigua de mar.

Els motius que incideixen en aquesta situació són

bàsicament dos: d’una banda, la disminució de les

precipitacions i, d’altra banda, la sobreexplotació dels recursos

disponibles. La combinació d’aquests dos factors comporta una

disminució dels nivells piezomètrics als aqüífers i, per tant, del

flux subterrani d’aigua dolça en direcció a la mar, disminució

que va aparellada a la intrusió d’aigua marina a l’aqüífer.

Menorca és l’illa de l’arxipèlag que presenta una millor

situació de recursos hídrics disponibles. Tot i així, els aqüífers

estan seriosament deteriorats. El Pla Hidrològic de Balears de

2013 preveu que, en cas que es duguin a terme totes les

mesures plantejades, els sectors de llevant i de ponent de

l’Aqüífer de Migjorn no assoliran un bon estat ecològic fins el

2027. Al marge de la disponibilitat del recurs en si, cal tenir en

compte que actualment als extrems est i oest de l’illa (municipis

de Maó, Es Castell, Sant Lluís i Ciutadella) l’aigua de les

xarxes municipals de distribució amb prou feines satisfà els

requisits de potabilitat. Per tant, el problema és tant de quantitat

com de qualitat.

L’Aqüífer de Migjorn de Menorca és el més important de

l’illa i abasteix la gran majoria dels nuclis de població. D’acord

amb les xifres corresponents a l’any 2012, l’aqüífer rebé 50

3Hm d’aigua, provinents majorment de la infiltració natural i

dels retorns dels usos residencials i agropecuaris. D’aquests 50,

se n’extragueren 19 per satisfer les necessitats dels usos

mencionats. De manera que el flux subterrani a la mar es

quantificà en 31 Hm . D’altra banda, es van vessar a la mar 63

Hm  d’aigües residuals urbanes depurades.3

L’increment constant de les extraccions mitjançant pous van

suposar una disminució progressiva del nivell piezomètric de

l’aqüífer. Així, en el període 1984 a 2000, el nivell va baixar

més de 6 metres. Aquest fet és explicable perquè les

extraccions van anar acompanyades d’un règim pluviomètric

per sota de la mitjana dels anys anteriors. Efectivament, entre

1975 i 2011 (37 anys) la mitjana anual de litres/m  de pluja a2

Menorca va ser de 596,8, mentre que en el període 1981-2000

(20 anys) va ser de 520,4. En canvi, en el període 2001-2011,

el registre va ser de 701,3 l/m  a l’any, i constituí un període de2

pluviositat extraordinària que, d’alguna manera, ha amagat o

ajornat el problema de l’excessiva extracció d’aigua de

l’aqüífer. Així, veiem que la superposició dels dos factors que

s’han assenyalat ha implicat balanços negatius entre 1984 i

2000 i balanços equilibrats i fins i tot positius entre 2001 i

2011, el que explica la disminució dels nivells piezomètrics en

el primer cas i l'estabilització en el segon.

Aquesta anàlisi succinta permet inferir que la situació dels

aqüífers empitjoraria sensiblement amb un règim de pluges més

sec que l’experimentat, de forma extraordinària, entre 2000 i

2015.

Lògicament, l’equilibri o el superàvit hídric dels aqüífers

només es pot aconseguir si es disminueixen les extraccions o si

s’incrementen les aportacions, ja sigui de forma natural o

artificial. En aquest context, cal garantir la disponibilitat de

recursos hídrics en una previsible situació de sequera

pluviomètrica.
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Els anys secs, el flux subterrani a la mar és d’uns 25 Hm3

anuals, és a dir uns 6 Hm  per sota de la mitjana. Per tant, per3

garantir la salut mínima de l’aqüífer durant els anys secs,

caldria o bé disminuir les extraccions en aproximadament 6

Hm  o bé aportar a l’aqüífer la mateixa quantitat d’aigua. Són3

càlculs aproximats que, tanmateix, donen un ordre de magnitud

al problema que cal abordar.

A partir de l’anàlisi d’aquesta situació, José A. Fayas Janer

(doctor enginyer de camins, canals i ports i antic cap del

departament tècnic de la Direcció General de Recursos Hídrics

de la CAIB) ha proposat la recàrrega artificial de l’aqüífer

mitjançant la regeneració i la posterior infiltració de les aigües

residuals depurades i regenerades. Així, si no s’augmentessin

les extraccions i s’infiltrés artificialment aigua regenerada a

l’aqüífer, els nivell piezomètrics no es veurien afectats per les

sequeres i no hi hauria avanç de la intrusió marina. Si es

mantinguessin els anys d’alta pluviometria, aquesta mesura

permetria balanços hídrics positius i, així, ascendirien els

nivells d’aigua en els pous i la intrusió marina es retiraria

progressivament. Aquesta proposta s’ha posat en pràctica a

altres indrets, té plena garantia sanitària i té uns costos

assumibles.

L’adopció generalitzada d’aquesta solució requeriria la seva

inclusió al Pla Hidrològic de les Illes Balears. No obstant això,

el seu interès justifica dur a terme un projecte pilot que permeti

concloure la seva idoneïtat des dels punts de vista sanitari,

mediambiental i econòmic, pas previ per a la seva adopció

normativa. En aquest sentit, el capítol V del vigent Pla

H idro lògic es ded ica  a  la  recàrrega artific ial,

l'emmagatzematge-recuperació i les barreres contra la intrusió,

i estableix les directrius que han de seguir els projectes que la

implementin. Concretament, a més, l’article 71 estableix les

condicions mitjançant les quals es pot autoritzar la recàrrega

artificial amb aigües regenerades.

El projecte pilot es duria a terme amb una planta mòbil de

regeneració que podria tractar un volum d’entre 50 i 100 m3

diaris. Com a accions preliminars del projecte caldria decidir

la ubicació òptima d’aquesta planta en funció de la proximitat

a alguna estació depuradora i de la idoneïtat del terreny per

practicar-hi els pous d’infiltració de l’aigua regenerada. En tot

cas, sembla clar que la zona d’actuació hauria d’ubicar-se en

els extrems oriental o occidental de l’Aqüífer de Migjorn.

El projecte pilot ha de servir per avaluar la factibilitat

tècnica de la solució quant a la millora de l’aqüífer en quantitat

i qualitat de l’aigua disponible i per tant és lògic que sigui

liderat per l’òrgan de l’administració que exerceix les

competències en la gestió de l’aigua, és a dir, la Direcció

General de Recursos Hídrics. Però també serà essencial

analitzar les afectacions sobre el medi ambient i sobre la salut.

Per aquest motiu, seria desitjable que en la programació,

l'execució i l'avaluació del projecte hi participessin equips del

Consell Insular de Menorca, de la Conselleria de Salut i de la

Universitat de les Illes Balears.

La bona salut dels aqüífers tindrà un impacte positiu

innegable en l’activitat turística. En aquest sentit, la Comissió

d’Impuls del Turisme Sostenible ja ha assenyalat la millora de

les infraestructures hidràuliques com una línia prioritària de

l’aplicació dels fons per afavorir el turisme sostenible i,

concretament, la recàrrega artificial d’aqüífers.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a:

1. Incloure en la propera modificació del Pla Hidrològic de les

Illes Balears la construcció d’almenys una planta de

regeneració i infiltració d’aigua a l’Aqüífer de Migjorn de

Menorca, als sectors de Ciutadella o Maó, respectivament, a

partir de les conclusions que s’extreguin de l’estudi contemplat

en els punts següents.

2. Dur a terme a partir de 2017 un estudi experimental de

recàrrega artificial de l’Aqüífer de Migjorn amb aigües

residuals urbanes regenerades, mitjançant la contractació

pública d’una planta pilot de regeneració d’aigua a escala real

més la instalAlació dels sistemes de recàrrega convenients i els

elements de control adients, amb durada mínima d’un any.

Alternativament, dur a terme l’estudi a algun altre aqüífer de

Menorca, sempre que els resultats siguin aplicables a l’Aqüífer

de Migjorn.

3. Constituir un grup de treball liderat per la Direcció General

de Recursos Hídrics i amb la participació de tècnics del Consell

Insular de Menorca, de les conselleries de Medi Ambient i de

Salut, així com amb investigadors de la UIB, per programar,

executar i avaluar l’estudi experimental.

4. Presentar, si escau conjuntament amb el Consell Insular de

Menorca, el projecte d’estudi experimental de recàrrega

artificial de l’Aqüífer de Migjorn de Menorca, d’acord amb

l’establert als punts 2 i 3, a la Comissió d’Impuls del Turisme

Sostenible per tal que aquest òrgan en proposi la realització

amb càrrec al Fons per afavorir el turisme sostenible.

Palma, a 30 de setembre de 2016.

El diputat:

Josep Castells i Baró.

El portaveu:

Nel Martí i Llufriu.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 5 d'octubre de 2016, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

El vicepresident primer del Parlament, 

en funcions de president:

Vicenç Thomàs i Mulet.

A)

RGE núm. 13574/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a oferta d'habitatges de protecció oficial adaptats,

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



BOPIB núm. 64 - 7 d'octubre de 2016 3159

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial.

Les persones dependents o amb discapacitat tenen un dret

preferent a l'accés a habitatges de protecció oficial, ja sigui en

règim d'adquisició o de lloguer. A més, la diferent normativa

estipula que els habitatges hauran de garantir l'accessibilitat i el

desenvolupament de manera còmoda i segura per a les persones

amb alguna discapacitat.

Igualment, aquest tipus d'habitatges adaptats que s'ofereixin

en règim de lloguer es podran adjudicar tant a persones

individuals com a associacions i/o fundacions amb caràcter no

lucratiu que atenguin persones amb discapacitat i que es

destinin a la promoció de la vida autònoma.

Al RD 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla

estatal de foment de lloguer d'habitatges, i al conveni de

colAlaboració per a l'execució d'aquest pla signat el 6 de

novembre de 2016 entre el Ministeri de Foment i la comunitat

autònoma de les Illes Balears, es fa referència a les actuacions

per facilitar l'accessibilitat als habitatges.

A les Illes Balears existeix un nombre important de

persones que, com a conseqüència de la seva discapacitat

congènita o sobrevinguda, tenen un problema afegit a l'hora

d'accedir a habitatges en règim de lloguer adaptats a les seves

necessitats en funció de les seves necessitats específiques.

És per això que resulta necessari que per part del Govern

s'asseguri l’existència d'un parc d'habitatges adaptats que pugui

satisfer aquestes necessitats derivades de la situació de

discapacitat. A més, aquestes persones moltes vegades no tenen

assegurats uns ingressos suficients per poder accedir a

habitatges en règim de lloguer lliure i han de recórrer a cercar

habitatge en règim de lloguer protegit per poder compatibilitzar

els seus ingressos amb el preu de lloguer existent a les nostres

Illes.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la

següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que, en tots aquells projectes de construcció

d’habitatges de protecció oficial, tant si el promotor és privat

com públic, s’inclogui un percentatge mínim d'habitatges

adaptats per a persones amb discapacitat amb la següent

proporció:

Entre 1 i 25 habitatges: 1 adaptat

Entre 26 i 50: 2 adaptats

Entre 51 i 75: 3 adaptats

Entre 76 i 100: 4 adaptats

Entre 101 i 200: 5 adaptats

Entre 201 i 300: 6 adaptats

2. El Parlament de les Illes Balears, considerant prioritari

incidir que hi hagi habitatges protegits adaptats, insta el Govern

de les Illes Balears a realitzar les modificacions reglamentàries

necessàries per a la reserva d'habitatges adaptats en les

promocions privades d'habitatge. En aquest cas, amb la següent

proporció:

Entre 33 i 66 habitatges: 1 adaptat

Entre 67 i 100 habitatges: 2 adaptats

Entre 100 i 200 habitatges: 3 adaptats

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a realitzar les actuacions necessàries per tal que, de

manera progressiva, s'asseguri una oferta suficient d’habitatges

adaptats per a persones amb discapacitat en règim de lloguer

protegit als diferents municipis de les Illes Balears.

Palma, a 28 de setembre de 2016.

El diputat:

Enric Casanova i Peiró.

El portaveu:

Andreu Alcover i Ordinas.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 9662/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de

serveis general, març 2016.

Funcionaris i laborals en servei actiu

Data Funcionaris Laborals

Carrera Interins Fixos/

indefinits

Interins Temporals

01/03/16 2.671 728 548 189 119

Nota: no inclou el personal de l’Agència Tributària ni el

personal del sector públic instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 9663/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de

serveis general, abril 2016.

Funcionaris i laborals en servei actiu

Data Funcionaris Laborals

Carrera Interins Fixos/

indefinits

Interins Temporals

01/04/16 2.667 739 546 187 115

Nota: no inclou el personal de l’Agència Tributària ni el

personal del sector públic instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-050.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-050.pdf#page=25
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Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 9664/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics de

serveis general, maig 2016.

Funcionaris i laborals en servei actiu

Data Funcionaris Laborals

Carrera Interins Fixos/

indefinits

Interins Temporals

01/05/16 2.652 757 546 188 117

Nota: no inclou el personal de l’Agència Tributària ni el

personal del sector públic instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

D)

A les Preguntes RGE núm. 9665/16 a 9678/16,

presentades per la diputada Maria Núria Riera i Martos,

del Grup Parlamentari Popular, relatives a empleats

públics docents, abril 2015 a maig 2016.

Any Tipus Nombre

2015

Abril

carrera 8.219

interí 2.661

religió substitut      41

religió titular    145

substitut       862

Maig

carrera  8.197

interí  2.622

religió substitut      44

religió titular    142

substitut    928

Juny

carrera 8.246

interí 2.629

religió substitut      41

religió titular    142

substitut    873

Juliol

carrera 8.286

interí 2.635

religió substitut    39

religió titular   144

substitut     13

Agost

carrera 8.270

interí 2.640

religió substitut      36

religió titular    146

substitut        8

Setembre

carrera 8.118

interí 3.138

religió substitut     37

religió titular    148

substitut    588

Octubre

carrera 8.058

interí 3.229

religió substitut      41

religió titular    148

substitut    791

Novembre

carrera 8.028

interí 3.238

religió substitut      43

religió titular    147

substitut    850

Desembre

carrera 8.032

interí 3.255

religió substitut      45

religió titular    147

substitut    891

2016

Gener

carrera 8.024

interí 3.282

religió substitut      44

religió titular    146

substitut    906

Febrer

carrera 7.975

interí 3.279

religió substitut      47

religió titular    145

substitut    987

Març

carrera 7.970

interí 3.278

religió substitut      49

religió titular    146

substitut    989

Abril

carrera 7.958

interí 3.293

religió substitut      47

religió titular    147

substitut 1.006

Maig

carrera 7.943

interí 3.286

religió substitut     46

religió titular    146

substitut 1.014

Juny

carrera      7.988

interí  3.207

religió substitut      48

religió titular     139

substitut          997

Palma, 20 de juliol de 2016.

El conseller d’Educació i Universitat

Martí Xavier March Cerdà.
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Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 9679/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics personal

estatutari, sanitari i no sanitari abril 2015.

El nombre d’empleats públics personal estatutari el mes

d’abril de 2015 sanitari és de 11.608 i no sanitari 3.276.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

F)

A la Pregunta RGE núm. 9680/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics personal

estatutari, sanitari i no sanitari maig 2015.

El nombre d’empleats públics personal estatutari el mes de

maig de 2015 sanitari és de 11.691 i no sanitari 3.272.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

G)

A la Pregunta RGE núm. 9681/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics personal

estatutari, sanitari i no sanitari juny 2015.

El nombre d’empleats públics personal estatutari el mes de

juny de 2015 sanitari és de 12.164 i no sanitari 3.268.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 9682/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics personal

estatutari, sanitari i no sanitari juliol 2015.

El nombre d’empleats públics personal estatutari el mes de

juliol de 2015 sanitari és de 12.635 i no sanitari 3.514.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta RGE núm. 9683/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i M artos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics personal

estatutari, sanitari i no sanitari agost 2015.

El nombre d’empleats públics personal estatutari el mes

d’agost de 2015 sanitari és de 12.722 i no sanitari 3.559.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta RGE núm. 9684/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics personal

estatutari, sanitari i no sanitari setembre 2015.

El nombre d’empleats públics personal estatutari el mes de

setembre de 2015 sanitari és de 12.607 i no sanitari 3.516.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 9685/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics personal

estatutari, sanitari i no sanitari octubre 2015.

El nombre d’empleats públics personal estatutari el mes

d'octubre de 2015 sanitari és de 12.020 i no sanitari 3.358.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 9686/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics personal

estatutari, sanitari i no sanitari novembre 2015.

El nombre d’empleats públics personal estatutari el mes de

novembre de 2015 sanitari és de 11.929 i no sanitari 3.371.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 9687/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics personal

estatutari, sanitari i no sanitari desembre 2015.
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El nombre d’empleats públics personal estatutari el mes de

setembre de 2015 sanitari és de 12.049 i no sanitari 3.443.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 9688/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics personal

estatutari, sanitari i no sanitari gener 2016.

El nombre d’empleats públics personal estatutari el mes de

gener de 2016 sanitari és de 11.980 i no sanitari 3.408.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 9689/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics personal

estatutari, sanitari i no sanitari febrer 2016.

El nombre d’empleats públics personal estatutari el mes de

febrer de 2016 sanitari és de 11.905 i no sanitari 3.352.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 9690/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics personal

estatutari, sanitari i no sanitari març 2016.

El nombre d’empleats públics personal estatutari el mes de

març de 2016 sanitari és de 11.950 i no sanitari 3.373.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 9691/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics personal

estatutari, sanitari i no sanitari abril 2016.

El nombre d’empleats públics personal estatutari el mes

d'abril de 2016 sanitari és de 11.919 i no sanitari 3.658.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 9692/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a empleats públics personal

estatutari, sanitari i no sanitari maig 2016.

El nombre d’empleats públics personal estatutari el mes de

maig de 2016 sanitari és de 12.060 i no sanitari 3.346.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

S)

A la Pregunta RGE núm. 9707/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs i personal

eventual gener 2015.

Alts càrrecs i personal eventual desglossat per gènere

Data Alts càrrecs Eventuals

homes dones homes dones

01/01/15 40 22 20 34

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

T)

A la Pregunta RGE núm. 9708/16, presentada per la

diputada M aria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a alts càrrecs i personal

eventual gener 2016.

Alts càrrecs i personal eventual desglossat per gènere

Data Alts càrrecs Eventuals

homes dones homes dones

01/01/16 48 29 23 23

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.
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Ordre de Publicació

U)

A la Pregunta RGE núm. 9709/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de lliure designació

als serveis generals, abril 2015.

Llocs de lliure designació

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/04/15 48 29 23

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

V)

A la Pregunta RGE núm. 9710/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de lliure designació

als serveis generals, juny 2015.

Llocs de lliure designació

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/06/15 370 45 103

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

W)

A la Pregunta RGE núm. 9711/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i M artos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de lliure designació

als serveis generals, setembre 2015.

Llocs de lliure designació

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/09/15 363 51 104

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

X)

A la Pregunta RGE núm. 9712/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de lliure designació

als serveis generals, desembre 2015.

Llocs de lliure designació

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/12/15 374 53 102

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

Y)

A la Pregunta RGE núm. 9713/16, presentada per la

diputada M aria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de lliure designació

als serveis generals, gener 2016.

Llocs de lliure designació

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/01/16 378 49 102

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

Z)

A la Pregunta RGE núm. 9714/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de lliure designació

als serveis generals, abril 2016.
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Llocs de lliure designació

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/04/16 381 46 106

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AA)

A la Pregunta RGE núm. 9715/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de lliure designació

als serveis generals, juny 2016.

Llocs de lliure designació

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/06/16 382 45 104

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AB)

A la Pregunta RGE núm. 9716/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de nivell 29 o 30,

abril 2015.

Llocs de nivell 29 i 30

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/04/15 90 7 12

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AC)

A la Pregunta RGE núm. 9717/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de nivell 29 o 30,

juny 2015.

Llocs de nivell 29 i 30

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/06/15 87 9 13

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AD)

A la Pregunta RGE núm. 9718/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i M artos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de nivell 29 o 30,

setembre 2015.

Llocs de nivell 29 i 30

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/09/15 88 8 14

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AE)

A la Pregunta RGE núm. 9719/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de nivell 29 o 30,

desembre 2015.

Llocs de nivell 29 i 30

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/12/15 87 10 16
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Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AF)

A la Pregunta RGE núm. 9720/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de nivell 29 o 30,

gener 2016.

Llocs de nivell 29 i 30

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/01/16 87 10 16

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AG)

A la Pregunta RGE núm. 9721/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de nivell 29 o 30,

abril 2016.

Llocs de nivell 29 i 30

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/04/16 90 7 14

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AH)

A la Pregunta RGE núm. 9722/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de nivell 29 o 30,

juny 2016.

Llocs de nivell 29 i 30

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/06/16 89 7 15

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AI)

A la Pregunta RGE núm. 9723/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de nivell 28, abril

2015.

Llocs de nivell 28

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/04/15 219 11 39

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AJ)

A la Pregunta RGE núm. 9724/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i M artos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de nivell 28, juny

2015.

Llocs de nivell 28

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/06/15 219 11 39

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.
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Ordre de Publicació

AK)

A la Pregunta RGE núm. 9725/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de nivell 28,

setembre 2015.

Llocs de nivell 28

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/09/15 206 23 41

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AL)

A la Pregunta RGE núm. 9726/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de nivell 28,

desembre 2015.

Llocs de nivell 28

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/12/15 219 11 41

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AM)

A la Pregunta RGE núm. 9727/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i M artos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de nivell 28, gener

2016.

Llocs de nivell 28

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/01/16 220 10 41

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AN)

A la Pregunta RGE núm. 9728/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de nivell 28, abril

2016.

Llocs de nivell 28

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/04/16 222 12 48

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AO)

A la Pregunta RGE núm. 9729/16, presentada per la

diputada M aria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a llocs de nivell 28, juny

2016.

Llocs de nivell 28

Data Dotats No dotats

ocupats no ocupats

01/06/16 228 8 46

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AP)

A la Pregunta RGE núm. 9730/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB abril 2015.
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Nòm ina, im ports en m ilers d'euro, exclòs el cost de la Seguretat Social a càrrec

de l'empresa

Data Alts

càrrecs

Eventuals Alta

direcció

Funcionaris Laborals

01/04/15 274 201 6 7.708 1.328

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AQ)

A la Pregunta RGE núm. 9731/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i M artos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB maig 2015.

Nòm ina, im ports en m ilers d'euro, exclòs el cost de la Seguretat Social a càrrec

de l'empresa

Data Alts

càrrecs

Eventuals Alta

direcció

Funcionaris Laborals

01/05/15 265 201 5 7.866 1.324

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AR)

A la Pregunta RGE núm. 9732/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB juny 2015.

Nòm ina, im ports en m ilers d'euro, exclòs el cost de la Seguretat Social a càrrec

de l'empresa

Data Alts

càrrecs

Eventuals Alta

direcció

Funcionaris Laborals

01/06/15 417 193 4 13.213 2.635

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AS)

A la Pregunta RGE núm. 9733/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB juliol 2015.

Nòm ina, im ports en m ilers d'euro, exclòs el cost de la Seguretat Social a càrrec

de l'empresa

Data Alts

càrrecs

Eventuals Alta

direcció

Funcionaris Laborals

01/07/15 253 104 0 7.699 1.079

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AT)

A la Pregunta RGE núm. 9734/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB agost 2015.

Nòm ina, im ports en m ilers d'euro, exclòs el cost de la Seguretat Social a càrrec

de l'empresa

Data Alts

càrrecs

Eventuals Alta

direcció

Funcionaris Laborals

01/08/15 330 177 0 7.544 1.063

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AU)

A la Pregunta RGE núm. 9735/16, presentada per la

diputada M aria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB setembre

2015.

Nòm ina, im ports en m ilers d'euro, exclòs el cost de la Seguretat Social a càrrec

de l'empresa

Data Alts

càrrecs

Eventuals Alta

direcció

Funcionaris Laborals

01/09/15 342 202 0 7.620 1.201

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AV)

A la Pregunta RGE núm. 9736/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-050.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-050.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-050.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-050.pdf#page=36
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-050.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-050.pdf#page=37


3168 BOPIB núm. 64 - 7 d'octubre de 2016

Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB octubre

2015.

Nòm ina, im ports en m ilers d'euro, exclòs el cost de la Seguretat Social a càrrec

de l'empresa

Data Alts

càrrecs

Eventuals Alta

direcció

Funcionaris Laborals

01/10/15 329 182 0 7.759 1.247

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AW)

A la Pregunta RGE núm. 9737/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB novembre

2015.

Nòm ina, im ports en m ilers d'euro, exclòs el cost de la Seguretat Social a càrrec

de l'empresa

Data Alts

càrrecs

Eventuals Alta

direcció

Funcionaris Laborals

01/11/15 333 180 3 7.797 1.269

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AX)

A la Pregunta RGE núm. 9738/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB desembre

2015.

Nòm ina, im ports en m ilers d'euro, exclòs el cost de la Seguretat Social a càrrec

de l'empresa

Data Alts

càrrecs

Eventuals Alta

direcció

Funcionaris Laborals

01/12/15 555 209 10 13.060 2.363

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AY)

A la Pregunta RGE núm. 9739/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB gener

2016.

Nòm ina, im ports en m ilers d'euro, exclòs el cost de la Seguretat Social a càrrec

de l'empresa

Data Alts

càrrecs

Eventuals Alta

direcció

Funcionaris Laborals

01/01/16 329 172 5 8.016 1.284

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

AZ)

A la Pregunta RGE núm. 9740/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB febrer

2016.

Nòm ina, im ports en m ilers d'euro, exclòs el cost de la Seguretat Social a càrrec

de l'empresa

Data Alts

càrrecs

Eventuals Alta

direcció

Funcionaris Laborals

01/02/16 346 189 4 8.115 1.303

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

BA)

A la Pregunta RGE núm. 9741/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB març  2016.

Nòm ina, im ports en m ilers d'euro, exclòs el cost de la Seguretat Social a càrrec

de l'empresa

Data Alts

càrrecs

Eventuals Alta

direcció

Funcionaris Laborals

01/03/16 338 191 4 8.194 1.323

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.
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Ordre de Publicació

BB)

A la Pregunta RGE núm. 9742/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB abril  2016.

Nòm ina, im ports en m ilers d'euro, exclòs el cost de la Seguretat Social a càrrec

de l'empresa

Data Alts

càrrecs

Eventuals Alta

direcció

Funcionaris Laborals

01/04/16 338 181 4 8.231 1.294

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

BC)

A la Pregunta RGE núm. 9743/16, presentada per la

diputada Maria Núria Riera i M artos, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a nòmina CAIB maig  2016.

Nòm ina, im ports en m ilers d'euro, exclòs el cost de la Seguretat Social a càrrec

de l'empresa

Data Alts

càrrecs

Eventuals Alta

direcció

Funcionaris Laborals

01/05/16 334 179 4 8.212 1.326

Nota: cap de les estadístiques no inclou el personal de

l’Agència Tributària ni el personal del sector públic

instrumental.

Palma, 30 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

BD)

A la Pregunta RGE núm. 9746/16, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a inspectors turístics.

Atès que el Govern sols té les competències d’ordenació i

inspecció a l’illa de Mallorca, els inspectors són:

2014

Nombre d’inspectors: 15. 

Observacions

De l’1/01/14 a 07/02/14= 13 inspectors.

   Del 08/02/14 a 07/04/14= 14 inspectors.

2015

Nombre d’inspectors: 15. 

Observacions: 

De l’1/01/15 a 31/01/15= 14 inspectors.

2016

Nombre d’inspectors: 15. 

Palma, 15 de juliol de 2016.

El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

BE)

A la Pregunta RGE núm. 9777/16, presentada pel

diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a import d'operacions del pendent de

pagament computat a efectes del càlcul del període de

pagament.

L’import solAlicitat és: 16.677,99 

Palma, 22 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

BF)

A les Preguntes RGE núm. 9778/16 a 9812/16,

presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del

Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern

de les Illes Balears amb diferents ajuntaments de les Illes a

1 de juny de 2016.

Ateses l'extensió i les característiques, podeu consultar la

resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

BG)

A les Preguntes RGE núm. 9813/16 a 9848/16,

presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del

Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern

de les Illes Balears amb diferents ajuntaments de les Illes a

1 de juny de 2016.

Ateses l'extensió i les característiques, podeu consultar la

resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

BH)

A les Preguntes RGE núm. 9849/16 a 9852/16,

presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del

Grup Parlamentari Socialista, relatives a import

d'operacions comunicat a l'Administració General de

l'Estat (II), en Sanitat (III) i en Educació.

Total pendent de pagament a 31/05/2016

Àmbit Import de les operacions

en milers d’euros 

(deute comercial)

Sanitat 212.339,84

Educació 8.419,76

Serveis Socials 1.243,53
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Resta 38.114,99

Palma, 21 de juny de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

BI)

A les Preguntes RGE núm. 9853/16 a 9887/16,

presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del

Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern

de les Illes Balears amb els consells insulars i amb diferents

ajuntaments de les Illes a 1 de juny de 2016.

Ateses l'extensió i les característiques, podeu consultar la

resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

BJ)

A les Preguntes RGE núm. 9888/16 a 9923/16,

presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del

Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern

de les Illes Balears amb diferents ajuntaments de les Illes a

1 de juny de 2016.

Ateses l'extensió i les característiques, podeu consultar la

resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

BK)

A la Pregunta RGE núm. 9927/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a processos externalitzats

del Servei de Salut (1).

Actualment hi ha 10 concerts o contractes amb empreses

privades per desenvolupar activitat assistencial.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

BL)

A la Pregunta RGE núm. 9928/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a processos externalitzats

del Servei de Salut (2).

Policlínica Nuestra Señora del Rosario, SA.

Ameba, SA.

Aurora Clínic, SL.

Centro Médico Aragón, SA.

Est. Medi. Esp. Concep y Est. SA.

UTE Servicios de Radioterapia.

Linde Médica, SLU.

Gasmedi, SLU.

Medisub Recerca, SL.

Programa PADI.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

BM)

A la Pregunta RGE núm. 9929/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a processos externalitzats

del Servei de Salut (3).

5.904.418,97i. fins el mes de juny.

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

BN)

A la Pregunta RGE núm. 9930/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a processos externalitzats

del Servei de Salut (4).

Policlínica Nuestra Señora del Rosario    104.917,12

Ameba, SA. 2.037.624,50

Aurora Clínic, SL.       3.400,00

Centro Médico Aragón, SA.     15.845,00

Est. Medi. Esp. Concep y Est. SA.     28.320,00

UTE Servicios de Radioterapia.   632.231,28

Gasmedi, SLU.   864.125,26

Linde Médica, SLU 1.428.674,02

Medisub      37.267,05

PADI    752.014,74

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

BO)

A les Preguntes RGE núm. 9931/16 a 9940/16,

presentades per la diputada Misericòrdia Sugrañes i

Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

processos externalitzats del Servei de Salut (5 a 14).

2015

Fundació Kovacs      612.671,00

Policlínica Nuestra Señora del Rosario    106.010,00

Medisub, SL    336.398,26

Ameba, SA 4.175.573,90

Hospital General de Muro, SL      79.775,00

Inst. Valenciano de Oncología       2.341,99

Aurora Clínic, SL       9.620,00

Centro Médico Aragón, SA     18.305,00

Est. Medi. Esp. Concep y Est. SA     38.425,00

Hospital de Llevant    247.262,00

Linde Médica, SLU 1.698.167,53

Gasmedi, SLU 1.411.198,61

PADI 1.178.140,67
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2014

Fundació Kovacs      499.999,00

Medisub, SL    521.240,41

Ameba, SA 3.984.019,35

Inst. Valenciano de Oncología       4.820,29

Aurora Clínic, SL       4.180,00

Centro Médico Aragón, SA       6.120,00

Est. Medi. Esp. Concep y Est. SA     43.780,00

PADI 1.216.790,00

2013

Medisub, SL   511.417,36

Ameba, SA   396.499,90

Inst. Valenciano de Oncología    16.292,02

Clínica Universitaria de Navarra         505,21

Cto. Terapeútico Camp del Turia      3.507,00

Centro Médico Aragón     22.010,00

Est. Medi. Esp. Concep y Est. SA     45.530,00

Cetir Centre Mèdic, SA       1.980,00

Fundación Kovacs    428.432,56

PADI 1.159.430,00

2012

Medisub, SL  509.796,12

Inst. Valenciano de Oncología    24.626,25

Radiocirurgia Sant Francesc d’Asís    14.000,00

Fundación Jiménez Díaz           55,00

Cto. Terapeútico Camp del Turia     22.519,98

Hospital Gómez Ulla          105,00

Aurora Clínica, SL         4.420,00

Centre Médico Aragón       7.680,00

Est. Medi. Esp. Concep y Est. SA       8.500,00

Fundación Kovacs    763.286,08

PADI    816.542,00

2011

Policlínica Nuestra Señora del Rosario    637.634,33

Medisub, SL    516.984,37

Sanitaria Balear, SA. Clínica Rotger    391.911,11

Ameba, SA      29.722,50

Hospital General de Muro, SL      86.673,88

USP BALEARS (Palma Planas)     277.784,94

Ruber Internacional      49.883,33

Inst. Valenciano de Oncología      10.298,39

Radiocirurgia San Francisco de Asís      33.680,06

Gabinet Radiològic Dr. Rovira, SL      36.052,74

Clínica Salus Menorca, SL        2.299,14

Altemeba, SA        3.444,20

Mutua Balear        3.481,19

Fundación Jiménez Díaz      25.357,77

Ctro. Terapeútico Camp del Turia      40.005,12

Udiat Centres Diagnòstics        1.913,91

Aurora Clínic, SL         124.680,00

Centro Médico Aragón, SA     402.695,00

Est. Medi. Esp. Concep y Est. SA     385.395,00

Nuredduna, SA         9.494,15

Neurocirurgia i Neur. Madrid              3.562,38

Fundació Kovacs      870.133,13

PADI      890.347,00

Palma, 11 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

BP)

A la Pregunta RGE núm. 10139/16, presentada per la

diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a projectes de Menorca per a la

promoció i la projecció de la cultura de les Illes Balears.

A dia 6 de juliol de 2016, l’IEB ha rebut 456 solAlicituds a

través de les cinc línies de subvenció per donar suport a

projectes d’arts escèniques, arts visuals, audiovisuals, música

i literatura, pensament i còmic.

De Menorca, s’han presentat 49 solAlicituds, amb el

desglossament següent:

- Arts escèniques: 5

- Arts visuals: 0

- Audiovisuals: 3

- Literatura, pensament i còmic: 6

- Música: 35

Palma, 11 de juliol de 2016.

La consellera de Transparència, Cultura i Esports

Ruth Mateu Vinent.

Ordre de Publicació

BQ)

A la Pregunta RGE núm. 10140/16, presentada per la

diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a projectes de Mallorca per a la

promoció i la projecció de la cultura de les Illes Balears.

A dia 6 de juliol de 2016, l’IEB ha rebut 456 solAlicituds a

través de les cinc línies de subvenció per donar suport a

projectes d’arts escèniques, arts visuals, audiovisuals, música

i literatura, pensament i còmic.

De Mallorca, s’han presentat 396 solAlicituds, amb el

desglossament següent:

- Arts escèniques: 97

- Arts visuals: 41

- Audiovisuals: 28

- Literatura, pensament i còmic: 123

- Música: 107

Palma, 11 de juliol de 2016.

La consellera de Transparència, Cultura i Esports

Ruth Mateu Vinent.

Ordre de Publicació

BR)

A la Pregunta RGE núm. 10141/16, presentada per la

diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a projectes d'Eivissa per a la promoció

i la projecció de la cultura de les Illes Balears.

A dia 6 de juliol de 2016, l’IEB ha rebut 456 solAlicituds a

través de les cinc línies de subvenció per donar suport a

projectes d’arts escèniques, arts visuals, audiovisuals, música

i literatura, pensament i còmic.

D’Eivissa, s’han presentat 10 solAlicituds, amb el

desglossament següent:
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- Arts escèniques: 3

- Arts visuals: 3

- Audiovisuals: 1

- Literatura, pensament i còmic: 3

- Música: 0

Palma, 11 de juliol de 2016.

La consellera de Transparència, Cultura i Esports

Ruth Mateu Vinent.

Ordre de Publicació

BS)

A la Pregunta RGE núm. 10142/16, presentada per la

diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a projectes de Formentera per a la

promoció i la projecció de la cultura de les Illes Balears.

A dia 6 de juliol de 2016, l’IEB ha rebut 456 solAlicituds a

través de les cinc línies de subvenció per donar suport a

projectes d’arts escèniques, arts visuals, audiovisuals, música

i literatura, pensament i còmic.

De Formentera, s’ha presentat una única solAlicitud, per a

una activitat de promoció musical.

Palma, 11 de juliol de 2016.

La consellera de Transparència, Cultura i Esports

Ruth Mateu Vinent.

Ordre de Publicació

BT)

A la Pregunta RGE núm. 10143/16, presentada per la

diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a participants de M enorca a les jornades

de formació d'arts escèniques.

L’IEB va organitzar unes jornades de formació en arts

escèniques centrades en internacionalització i estratègiques de

distribució, de l’11 al 13 de maig de 2016 al CAC Ses Voltes.

Hi varen assistir 25 persones, tant artistes individuals com

representants de diverses companyies de teatre i dansa. De les

25 persones, n’hi va haver una de Menorca.

Palma, 11 de juliol de 2016.

La consellera de Transparència, Cultura i Esports

Ruth Mateu Vinent.

Ordre de Publicació

BU)

A la Pregunta RGE núm. 10144/16, presentada per la

diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a participants de Mallorca a les jornades

de formació d'arts escèniques.

L’IEB va organitzar unes jornades de formació en arts

escèniques centrades en internacionalització i estratègiques de

distribució, de l’11 al 13 de maig de 2016 al CAC Ses Voltes.

Hi varen assistir 25 persones, tant artistes individuals com

representants de diverses companyies de teatre i dansa. De les

25 persones, 24 varen ser de Mallorca.

Palma, 11 de juliol de 2016.

La consellera de Transparència, Cultura i Esports

Ruth Mateu Vinent.

Ordre de Publicació

BV)

A la Pregunta RGE núm. 10145/16, presentada per la

diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a participants d'Eivissa a les jornades de

formació d'arts escèniques.

L’IEB va organitzar unes jornades de formació en arts

escèniques centrades en internacionalització i estratègiques de

distribució, de l’11 al 13 de maig de 2016 al CAC Ses Voltes.

Hi varen assistir 25 persones, tant artistes individuals com

representants de diverses companyies de teatre i dansa. Cap

d'elles no era d'Eivissa.

Palma, 11 de juliol de 2016.

La consellera de Transparència, Cultura i Esports

Ruth Mateu Vinent.

Ordre de Publicació

BW)

A la Pregunta RGE núm. 10146/16, presentada per la

diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a participants de Formentera a les

jornades de formació d'arts escèniques.

L’IEB va organitzar unes jornades de formació en arts

escèniques centrades en internacionalització i estratègiques de

distribució, de l’11 al 13 de maig de 2016 al CAC Ses Voltes.

Hi varen assistir 25 persones, tant artistes individuals com

representants de diverses companyies de teatre i dansa. Cap

d'elles no era de Formentera.

Palma, 11 de juliol de 2016.

La consellera de Transparència, Cultura i Esports

Ruth Mateu Vinent.

Ordre de Publicació

BX)

A la Pregunta RGE núm. 10253/16, presentada pel

diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a import total dels contractes menors

signats per la Conselleria de M edi Ambient, Agricultura i

Pesca.

L’import total dels contractes menors adjudicats durant

aquest període és 814.600,07i.

Palma, 19 de juliol de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.
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Ordre de Publicació

BY)

A la Pregunta RGE núm. 10254/16, presentada pel

diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a import total dels contractes menors

signats per ABAQUA.

L’import total dels contractes menors d’ABAQUA des de

l’1 de juliol de 2015 fins al dia 31 de maig de 2016 ha estat

1.266.488,81i (IVA exclòs).

Palma, 19 de juliol de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

BZ)

A la Pregunta RGE núm. 10256/16, presentada pel

diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a import total dels contractes menors

signats per IBANAT.

L’import dels contractes menors signats per IBANAT des

de l’1 de juliol de 2015 fins al 31 de maig de 2016 és el

següent:

- Import IVA exclòs 671.374,55i.

- Import amb IVA 797.181.13i.

Palma, 19 de juliol de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

CA)

A la Pregunta RGE núm. 10257/16, presentada pel

diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a import total dels contractes menors

signats per SEMILLA.

L’import total dels contractes menors signats per SEMILLA

des de l’1 de juliol de 2015 fins al 31 de maig de 2016 és de

100.829,89i.

Palma, 19 de juliol de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

CB)

A la Pregunta RGE núm. 10259/16, presentada pel

diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a import total dels contractes menors

signats pel Consorci d'Aigües de les Illes Balears.

El Consorci d’aigües no ha signat cap contracte menor des

de l’1 de juliol de 2015 fins al dia d’avui.

Palma, 19 de juliol de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

CC)

A la Pregunta RGE núm. 10260/16, presentada pel

diputat Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a import total dels contractes menors

signats pel Consorci per a la recuperació de la Fauna de les

Illes Balears.

L’import total (IVA inclòs) dels contractes menors signats

pel COFIB des de l’1 de juliol de 2015 fins al 31 de maig de

2016 és de 11.711,90i.

Palma, 19 de juliol de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

CD)

A la Pregunta RGE núm. 10274/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a places conveniades en relació amb la

Residència de Cas Serres.

Actualment no tenim conveniada cap plaça a la Residència

de Cas Serres. Actualment estem negociant un conveni amb el

Consell Insular d’Eivissa.

Palma, 18 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

CE)

A la Pregunta RGE núm. 10275/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a nou conveni en relació amb la

Residència de Cas Serres.

Actualment estem negociant un conveni amb el Consell

Insular d’Eivissa.

Palma, 18 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

CF)

A la Pregunta RGE núm. 10276/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a nou conveni en relació amb la

Residència de Cas Serres (2).

Com s’ha contestat a la pregunta 10275/16, no s’ha signat

encara cap conveni.

Palma, 18 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació

CG)

A la Pregunta RGE núm. 10277/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a nou conveni en relació amb la

Residència de Cas Serres (3).

El conveni s’està negociant en funció de les necessitats de

la població d’Eivissa i Formentera, amb l’objectiu de respondre

a l’atenció sociosanitària, l’atenció sanitària en la

convalescència i la rehabilitació dels pacients d’aquestes

poblacions.

Palma, 18 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

CH)

A la Pregunta RGE núm. 10278/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a nou conveni en relació amb la

Residència de Cas Serres (4).

El conveni encara s’està negociant.

Palma, 18 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

CI)

A la Pregunta RGE núm. 10279/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a quantitat rebuda del Govern per al

manteniment de l'Hospital Residència de Cas Serres (1).

Encara que no són quantitats estrictament destinades a

manteniment de l’hospital, com es fa constar a la pregunta, en

el darrer conveni signat amb el Consell d’Eivissa des de la

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, en relació a

l’Hospital Residència Cas Serres, consta la següent informació:

Places residencials: 40 places.

Dies: 365

Preu plaça/dia: 68,61i
Total 1.001.706i any

Centre de dia: 8 places.

Dies: 248

Preu plaça/dia: 41,72i
Total 82.772,48i 

Total Cas Serres: 1.084.478,48i

A l’hora de liquidar aquesta quantia s’ha de deduir la

participació dels usuaris en el manteniment dels serveis (regulat

al Decret 86/2010) i la variabilitat de l’ocupació i dels graus, ja

que el càlcul està fet sobre el grau III.

Per tal d’establir l’aportació neta al conveni, s’informen

dels ingressos que rep la CAIB del Ministeri per aquestes

places:

Places residencials: 40 places.

Finançament per plaça: 177,86

Mesos: 12

Total 85.372,8i

Centre de dia: 8 places.

Finançament per plaça: 177,86

Mesos: 12

Total 17.074,56i 

Total finançament del Ministeri: 102.447,36i
Nota: D’aquesta quantia s’ha de deduir la variabilitat de

l’ocupació i dels graus, ja que el càlcul està fet sobre el grau

III.

Palma, 19 de juliol de 2016.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació

Fina Santiago Rodríguez.

Ordre de Publicació

CJ)

A la Pregunta RGE núm. 10280/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a quantitat rebuda del Govern per al

manteniment de l'Hospital Residència de Cas Serres (2).

Durant els anys 2008 i 2011 per part del Servei de Salut de

les Illes Balears es destinaven a la residència Cas Serres entre

150.000 i 200.000 anuals. Durant els anys 2012, 2013, 2014 i

2015 zero euros. Aquest govern al mateix temps que treballa

per fer realitat la reforma del vell Hospital Can Misses està

enllestint un nou conveni amb la residència Cas Serres.

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

CK)

A la Pregunta RGE núm. 10281/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a places sociosanitàries a Can Misses (1).

En aquests moments s’està finalitzant la redacció i

aprovació del Pla d’Usos de l’antic Hospital Can Misses. Un

cop aprovat, s’iniciaran els distints expedients que han de

finalitzar en les obres per a la instalAlació de l’espai

sociosanitari.

Tenint en compte la naturalesa d’aquests expedients,

s’acotarà el termini mínim per a la seva obertura.

Palma, 18 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació

CL)

A la Pregunta RGE núm. 10282/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a places sociosanitàries a Can M isses (2).

A l’antic Can Misses es pretén obrir una unitat polivalent,

d’entre 30 i 34 places.

Palma, 18 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

CM)

A la Pregunta RGE núm. 10283/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a manteniment de les aportacions

econòmiques a Cas Serres.

En aquests moments no s’està fent des del Servei de Salut

cap aportació econòmica a la residència Cas Serres. Es manté

la mateixa relació amb aquest centre que tenia el Govern

anterior.

Palma, 18 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

CN)

A la Pregunta RGE núm. 10284/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a manteniment del conveni de places

relatiu a Cas Serres.

El conveni es mantindrà, en funció de les necessitats de la

població.

Palma, 18 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

CO)

A la Pregunta RGE núm. 10285/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a assistència sociosanitària de l'Àrea de

Salut d'Eivissa i Formentera (1).

Assumirem la despesa que tenim a la nostra cartera de

serveis, per tal que les persones assoleixin el màxim grau

possible d’autonomia i funcionalitat. L’objectiu és donar una

convalescència i/o rehabilitació el més adient possible. Així es

redueixen reingressos, disminueixen estades hospitalàries i es

dóna el màxim de qualitat de vida a la nostra població més

vulnerable.

Palma, 18 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

CP)

A la Pregunta RGE núm. 10286/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a assistència sociosanitària de l'Àrea de

Salut d'Eivissa i Formentera (2).

La Conselleria de Salut assumeix tota l’atenció sanitària que

es necessita, també dins l’àmbit sociosanitari.

Si el Govern del Partit Popular no ho hagués aturat, el

centre per a pacients crònics de l’antic Can Misses ja estaria en

funcionament.

Palma, 28 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

CQ)

A la Pregunta RGE núm. 10287/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a assistència sociosanitària de l'Àrea de

Salut d'Eivissa i Formentera (3).

En aquests moments no s’està fent des del Servei de Salut

cap aportació econòmica a la Residència Assistida Cas Serres.

Palma, 18 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

CR)

A la Pregunta RGE núm. 10288/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a assistència sociosanitària de l'Àrea de

Salut d'Eivissa i Formentera (4).

Actualment s’està negociant el conveni i, aquesta es

mantindrà en funció de les necessitats de la població.

Palma, 18 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

CS)

A la Pregunta RGE núm. 10308/16, presentada pel

diputat M iquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a comunicació a la Generalitat Valenciana

de la tramesa de fangs procedents de depuradores

d'Eivissa.

El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus

Urbans d’Eivissa i Formentera (aprovat definitivament pel

Decret 46/2001, de 30 de març) disposa, en el seu article 6.3 b)

que correspon al Consell Insular d’Eivissa i Formentera el

tractament unitari i integrat de tots els residus en el present Pla

Director Sectorial prèvia execució de les obres relatives a la
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construcció de les plantes previstes amb tal objectiu pel present

Pla.

En compliment d’aquesta responsabilitat vers els llots de

depuradores, el Consell va requerir (mitjançant escrit amb

registre d’entrada a Abaqua núm. 2110/16, de 22 de juny de

2016) a Abaqua perquè li lliurés els llots a la concessionària del

servei insular de gestió de residus (UTE GIREF) perquè

poguessin realitzar el seu trasllat a les plantes corresponents.

És, per tant, el Consell Insular d’Eivissa el qui ha de

notificar a la Generalitat Valenciana la tramesa de fangs

procedents de les EDAR de l’illa d’Eivissa.

Palma, 29 de juliol de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

CT)

A la Pregunta RGE núm. 10309/16, presentada pel

diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a autorització per traslladar i gestionar

els fangs de les depuradores d'Eivissa (1).

El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus

Urbans d’Eivissa i Formentera (aprovat definitivament pel

Decret 46/2001, de 30 de març) disposa, en el seu article 6.3 b)

que correspon al Consell Insular d’Eivissa i Formentera el

tractament unitari i integrat de tots els residus en el present Pla

Director Sectorial prèvia execució de les obres relatives a la

construcció de les plantes previstes amb tal objectiu pel present

Pla.

Els llots procedents de les depuradores d’aigües residuals

urbanes estan inclosos en l’esmentat Pla Director i, per tant, el

seu tractament correspon al Consell Insular d’Eivissa.

En compliment d’aquesta responsabilitat vers els llots de

depuradores, el Consell va requerir (mitjançant escrit amb

registre d’entrada a Abaqua núm. 2110/16, de 22 de juny de

2016) a Abaqua perquè li lliurés els llots a la concessionària del

servei insular de gestió de residus (UTE GIREF) perquè

poguessin realitzar el seu trasllat a les plantes corresponents.

És, per tant, el Consell Insular d’Eivissa, o la seva

concessionària, qui ha de sol•licitar la preceptiva autorització

per traslladar i gestionar el tractament de fangs de les

depuradores d’Eivissa.

Palma, 29 de juliol de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

CU)

A la Pregunta RGE núm. 10310/16, presentada pel

diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a autorització per traslladar i gestionar

els fangs de les depuradores d'Eivissa (2).

El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus

Urbans d’Eivissa i Formentera (aprovat definitivament pel

Decret 46/2001, de 30 de març) disposa, en el seu article 6.3 b)

que correspon al Consell Insular d’Eivissa i Formentera el

tractament unitari i integrat de tots els residus en el present Pla

Director Sectorial prèvia execució de les obres relatives a la

construcció de les plantes previstes amb tal objectiu pel present

Pla.

Els llots procedents de les depuradores d’aigües residuals

urbanes estan inclosos en l’esmentat Pla Director i, per tant, el

seu tractament correspon al Consell Insular d’Eivissa.

En compliment d’aquesta responsabilitat vers els llots de

depuradores, el Consell va requerir (mitjançant escrit amb

registre d’entrada a Abaqua núm. 2110/16, de 22 de juny de

2016) a Abaqua perquè li lliurés els llots a la concessionària del

servei insular de gestió de residus (UTE GIREF) perquè

poguessin realitzar el seu trasllat a les plantes corresponents.

És, per tant, el Consell Insular d’Eivissa, o la seva

concessionària, qui ha d’obtenir les autoritzacions preceptives.

Palma, 29 de juliol de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

CV)

A la Pregunta RGE núm. 10311/16, presentada pel

diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a freqüència del trasllat de fangs a

València.

El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus

Urbans d’Eivissa i Formentera (aprovat definitivament pel

Decret 46/2001, de 30 de març) disposa, en el seu article 6.3 b)

que correspon al Consell Insular d’Eivissa i Formentera el

tractament unitari i integrat de tots els residus en el present Pla

Director Sectorial prèvia execució de les obres relatives a la

construcció de les plantes previstes amb tal objectiu pel present

Pla.

Els llots procedents de les depuradores d’aigües residuals

urbanes estan inclosos en l’esmentat Pla Director i, per tant, el

seu tractament correspon al Consell Insular d’Eivissa.

En compliment d’aquesta responsabilitat vers els llots de

depuradores, el Consell va requerir (mitjançant escrit amb

registre d’entrada a Abaqua núm. 2110/16, de 22 de juny de

2016) a Abaqua perquè li lliurés els llots a la concessionària del

servei insular de gestió de residus (UTE GIREF) perquè

poguessin realitzar el seu trasllat a les plantes corresponents.

És, per tant, el Consell Insular d’Eivissa, o la seva

concessionària, qui fixa la freqüència d’aquests trasllats.

Palma, 29 de juliol de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.
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Ordre de Publicació

CW)

A la Pregunta RGE núm. 10312/16, presentada pel

diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a criteris de priorització de l'extracció de

fangs.

El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus

Urbans d’Eivissa i Formentera (aprovat definitivament pel

Decret 46/2001, de 30 de març) disposa, en el seu article 6.3 b)

que correspon al Consell Insular d’Eivissa i Formentera el

tractament unitari i integrat de tots els residus en el present Pla

Director Sectorial prèvia execució de les obres relatives a la

construcció de les plantes previstes amb tal objectiu pel present

Pla.

Els llots procedents de les depuradores d’aigües residuals

urbanes estan inclosos en l’esmentat Pla Director i, per tant, el

seu tractament correspon al Consell Insular d’Eivissa.

En compliment d’aquesta responsabilitat vers els llots de

depuradores, el Consell va requerir (mitjançant escrit amb

registre d’entrada a Abaqua núm. 2110/16, de 22 de juny de

2016) a Abaqua perquè li lliurés els llots a la concessionària del

servei insular de gestió de residus (UTE GIREF) perquè

poguessin realitzar el seu trasllat a les plantes corresponents.

Per lliurar els llots a l’UTE Giref, es van traient diàriament

de les distintes plantes, encara que les de Santa Eulàlia es

traslladen a les parcelAles indicades per l’Ajuntament en les que

ell mateix realitza un apilament temporal mesclant amb restes

de poda.

Palma, 29 de juliol de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

CX)

A la Pregunta RGE núm. 10313/16, presentada pel

diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a tones de fangs provinents de les

depuradores d'Eivissa que el Govern pensa traslladar a

València.

El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus

Urbans d’Eivissa i Formentera (aprovat definitivament pel

Decret 46/2001, de 30 de març) disposa, en el seu article 6.3 b)

que correspon al Consell Insular d’Eivissa i Formentera el

tractament unitari i integrat de tots els residus en el present Pla

Director Sectorial prèvia execució de les obres relatives a la

construcció de les plantes previstes amb tal objectiu pel present

Pla.

Els llots procedents de les depuradores d’aigües residuals

urbanes estan inclosos en l’esmentat Pla Director i, per tant, el

seu tractament correspon al Consell Insular d’Eivissa.

En compliment d’aquesta responsabilitat vers els llots de

depuradores, el Consell va requerir (mitjançant escrit amb

registre d’entrada a Abaqua núm. 2110/16, de 22 de juny de

2016) a Abaqua perquè li lliurés els llots a la concessionària del

servei insular de gestió de residus (UTE GIREF) perquè

poguessin realitzar el seu trasllat a les plantes corresponents.

La quantitat de llots produïts per les diferents plantes depèn

dels cabals d’aigües residuals tractats, que enguany són

superiors als de les darreres temporades.

S’estima que es podrien arribar a traslladar unes sis mil

tones de fang, sempre que en el mes d’octubre es disposés

d’una alternativa.

Palma, 29 de juliol de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

CY)

A la Pregunta RGE núm. 10314/16, presentada pel

diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a import anual contractat en relació amb

el trasllat de fangs provinents de les depuradores d'Eivissa

a València.

El Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus

Urbans d’Eivissa i Formentera (aprovat definitivament pel

Decret 46/2001, de 30 de març) disposa, en el seu article 6.3 b)

que correspon al Consell Insular d’Eivissa i Formentera el

tractament unitari i integrat de tots els residus en el present Pla

Director Sectorial prèvia execució de les obres relatives a la

construcció de les plantes previstes amb tal objectiu pel present

Pla.

Els llots procedents de les depuradores d’aigües residuals

urbanes estan inclosos en l’esmentat Pla Director i, per tant, el

seu tractament correspon al Consell Insular d’Eivissa.

En compliment d’aquesta responsabilitat vers els llots de

depuradores, el Consell va requerir (mitjançant escrit amb

registre d’entrada a Abaqua núm. 2110/16, de 22 de juny de

2016) a Abaqua perquè li lliurés els llots a la concessionària del

servei insular de gestió de residus (UTE GIREF) perquè

poguessin realitzar el seu trasllat a les plantes corresponents.

Es va requerir, així mateix a ABAQUA perquè assumís el

cost d’aquest servei mitjançant l’abonament a l’UTE Giref de

les corresponents factures. Aquest funcionament és similar al

que es dóna a Mallorca, abonant les factures de TIRME.

El Govern de les Illes Balears no ha contractat el trasllat i

tractament en al província de València d’aquests llots.

Palma, 29 de juliol de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

CZ)

A les Preguntes RGE núm. 10373/16 a 10375/16,

presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a jubilació voluntària dels

metges als 70 anys (1 a 3).

La sentència afecta únicament la persona que va promoure

la demanda. És d’aplicació la Circular de 9 de juny de 2016 del

director general del Servei de Salut, que estableix els criteris en
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relació a l’aplicació de l’article 26.2 de la Llei 55/2003, de 16

de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels

serveis de salut, després de la sentència del Tribunal Suprem de

31 de maig de 2016.

Palma, 28 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

DA)

A la Pregunta RGE núm. 10416/16, presentada per la

diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa

a horari d'atenció del Departament de centres concertats.

El departament compta amb tres hores setmanals on els

sindicats poden acudir presencialment al departament sense cita

prèvia, però el departament realitza una atenció permanent als

sindicats a través de correu electrònic i per via telefònica. Així

mateix, si així se solAlicita poden acudir al departament

presencialment en l’horari que els segui convenient.

Palma, 20 de juliol de 2016.

El conseller d’Educació i Universitat

Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació

DB)

A la Pregunta RGE núm. 10541/16, presentada per la

diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa

a dret a elecció de l'assignatura de religió.

El decret de batxillerat s’ha modificat recentment i la religió

és d’oferta obligatòria a primer de batxiller. Per tant, en aquest

sentit, es compleix la sentència esmentada i s’han assignat un

màxim de tres hores de quota de professorat de religió als

centres que imparteixen primer de batxillerat.

Pel que fa a segon de batxiller el nou decret de batxillerat

no contempla la religió, com tampoc ho feia el decret de 2008

ni els anteriors, atès que el concordat ho establia fins a tercer de

BUP que és l’equivalent a l’actual primer de batxiller, però no

ho establia per al PREU i després el COU que són l’equivalent

a segon de batxillerat.

Entre les competències de la conselleria es troba la

regulació de l’oferta de matèries específiques i de lliure

configuració en els diferents cursos i en el nou decret no es

contempla l’oferta de religió a segon de batxiller.

Palma, 20 de juliol de 2016.

El conseller d’Educació i Universitat

Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació

DC)

A la Pregunta RGE núm. 10543/16, presentada per la

diputada Margarita prohens i Rigo, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a persona que autoritza l'assistència a

l'estranger mencionada a la solAlicitud de documentació

RGE núm. 5682/16.

El procediment administratiu que s’ha seguit per aquesta

derivació, ha estat el que habitualment es segueix en casos

d’especial urgència com s’ha donat en d’altres històries

clíniques.

El tractament fou indicat pel metge adjunt a Pediatria, pel

cap de servei de Pediatria i pel cap de servei de Cirurgia

Vascular de l’Hospital Universitari de Son Espases, amb el vist

i plau de la Direcció Mèdica. S’autoritza des de la Direcció

General de Planificació i Finançament amb data de febrer de

2011. S’autoritza per part del director general del Servei de

Salut i s’ordena el pagament per part del director, Sr. Miquel

Tomàs el gener de 2013.

Palma, 20 de juliol de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

DD)

A la Pregunta RGE núm. 10706/16, presentada pel

diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, relativa a recaptació que es va fer amb

l'ecotaxa.

La resposta és 87.917.338,30 i.

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

DE)

A la Pregunta RGE núm. 10707/16, presentada pel

diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, relativa a recaptació de l'ecotaxa pendent de

liquidar.

La resposta és 186.562,37 i.

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

DF)

A la Pregunta RGE núm. 10709/16, presentada per la

diputada María M ontserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sanitat

penitenciària, 1.

Actualment, no existeix conveni de colAlaboració amb IIPP

i la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació

DG)

A la Pregunta RGE núm. 10710/16, presentada per la

diputada María M ontserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sanitat

penitenciària, 2.

Els serveis subministrats als residents dels centres

penitenciaris de les Illes Balears, són registrats en els aplicatius

de facturació dels centres dependents del Servei de Salut de les

Illes Balears i repercutits al centre penitenciari que pertoqui,

d’acord amb l’Ordre de la consellera de Salut i Consum de

desembre de 2008.

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

DH)

A la Pregunta RGE núm. 10711/16, presentada per la

diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sanitat

penitenciària, 3.

El càlcul dels imports que es repercuteixen per serveis

subministrats a persones provinents dels centres penitenciaris,

es du a terme aplicant la tarifa de l’ordre de la consellera de

Salut i Consum de desembre de 2006.

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

DI)

A la Pregunta RGE núm. 10712/16, presentada per la

diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sanitat

penitenciària, 4.

Els retards són produïts pel retornament de les factures

emeses pels següents conceptes:

- Interns assegurats en el Sistema Nacional de Salut.

- Emissió de factures individuals, a nom de cada pacient,

en lloc de facturació mensual global.

- Que el pacient no segui intern del centre penitenciari a

la data a la prestació o assistència.

La quantitat deguda a data d’avui és d’1.237.862,65i,

corresponents als exercicis de 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 i

2016, els motius són la no conformitat d’acord amb els

conceptes exposats.

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

DJ)

A la Pregunta RGE núm. 10713/16, presentada per la

diputada María M ontserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sanitat

penitenciària, 5.

Un total de 5 metges especialistes passen consultes. La

periodicitat de les consultes és setmanal i d’altres consultes

tenen periodicitat mensual.

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

DK)

A la Pregunta RGE núm. 10714/16, presentada per la

diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sanitat

penitenciària, 6.

Sí, s’estan subministrant els tractaments amb antivirals

d’acció directa d’última generació a les persones recloses al

Centre Penitenciari.

Se subministren sota prescripció mèdica segons les

indicacions acordades per l’Estratègia Terapèutica per a

Hepatitis Crònica causada pel virus de l’hepatitis C en el

Sistema Nacional de Salut i les condicions d’utilització

d’antivirals d’acció directa per al tractament de l’hepatitis

crònica per virus C (HCC) en l’àmbit del Servei de Salut de les

Illes Balears de 10 de desembre de 2015.

Hi ha retard a la facturació dels antivirals donat que no hi

havia acord amb el Centre Penitenciari sobre l’obligatorietat

d’assumir aquesta facturació.

Però a partir de la sentència núm. 46 del TSJ Baleares Sala

Contencioso Administrativo, que dóna la raó al criteri defensat

pel Servei de Salut sobre la dispensació del tractament de triple

teràpia de l’hepatitis C, durant el mes d’abril de 2016 s’ha

reiniciat la facturació.

D’abril a juny de 2016 s’han facturat al Centre Penitenciari

607.651,09i en concepte de farmàcia dels quals de moment

s’han cobrar 60.643,52i.

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

DL)

A la Pregunta RGE núm. 10715/16, presentada per la

diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sanitat

penitenciària, 7.

Fins dia 13 de juliol de 2016 han rebut tractament amb

antivirals d’acció directa 38 persones del Centre Penitenciari

dispensades per l’Hospital Universitari de Son Espases.
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Les teràpies han estat amb:

Ledipasvir i sofosbuvir: 19

Sofosbuvir+daclatasvir: 10

Dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir i ritonavir: 4

Ombitasvir, paritaprevir i ritonavir: 4

Sofosbuvir: 1

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

DM)

A la Pregunta RGE núm. 10716/16, presentada per la

diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sanitat

penitenciària, 8.

Tots els pacients als quals el metge especialista ha prescrit

tractament, l’estan rebent.

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

DN)

A la Pregunta RGE núm. 10717/16, presentada per la

diputada M aría Montserrat Seijas i Patiño, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sanitat

penitenciària, 9.

El Tribunal Superior de les Illes Balears Sala Contenciosa

Administrativa, ha dictat la sentència número 46, de 3 de febrer

de 2016, la qual desestima el recurs contenciós administratiu

interposat per l’Administració General de l’Estat.

En considerar que el tractament no necessita o exigeix

ingrés hospitalari, el medicament d’administra de forma

ambulatòria i per tant ha de ser dispensat per l’Administració

penitenciària, sense perjudici dels acords que concertin les

administracions públiques afectades.

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

DO)

A les Preguntes RGE núm. 10718/16 a 10720/16,

presentades per la diputada María Montserrat Seijas i

Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relatives a sanitat penitenciària, 10 a 12.

Les raons que han impossibilitat els traspassos en matèria

de sanitat penitenciària han estat el model mixt i difús de gestió

de la sanitat de les persones privades de llibertat, mixt i difús,

fora del marc del Sistema Nacional de Salut; l’escassesa de

recursos injectats al sistema durant molt d’anys, i el dèficit

endèmic de personal assistencial, circumstàncies que han estat

els detonants dels desacords entre l’administració estatal i totes

les administracions autonòmiques, excepte Catalunya i País

Basc.

Aquest és un tema pendent per a l’executiu estatal des de fa

massa anys i en el que, en qualsevol cas, l’Administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears ha respost sempre a les

convocatòries –encara que siguin poques i ja allunyades en el

temps- de l’Administració General de l’Estat per impulsar i

negociar aquest traspàs.

En aquest moment qualsevol nou traspàs de les funcions i

els serveis de la sanitat penitenciària ha de venir ben dotat

perquè el Govern de les Illes Balears les pugui acceptar donat

l’infrafinançament que avui en dia rebem de l’Estat.

Palma, 23 d’agost de 2016.

La consellera de Presidència

Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació

DP)

A la Pregunta RGE núm. 10738/16, presentada pel

diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a import d'operacions del pendent de

pagament computat a efectes del càlcul del període de

pagament.

L’import solAlicitat és: 9.230,47.

Palma, 27 de juliol de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

DQ)

A les Preguntes RGE núm. 10739/16 a 10742/16,

presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del

Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern

de les Illes Balears amb els consells insulars.

Consell Pendents pagament a

 01/07/2016

Consell Insular de Formentera   495.095,20

Consell Insular d’Eivissa 3.939.545,17

Consell Insular de Menorca 3.770.390,24

Consell Insular de Mallorca 18.171.022,06

Palma, 27 de juliol de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

DR)

A les Preguntes RGE núm. 10743/16 a 10746/16,

presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del

Grup Parlamentari Socialista, relatives a import de les

operacions comunicat a l'Administració General de l'Estat

en sanitat, educació i serveis socials.

Total pendent de pagament a 30/06/2016 (Deute comercial)
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Àmbit Import de les operacions

 (milers d’euros)

Sanitat   234.841,11

Educació       6.088,46

Serveis Socials       1.371,34

Resta     29.986.87

Palma, 27 de juliol de 2016.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

DS)

A les Preguntes RGE núm. 10747/16 a 10782/16,

presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del

Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments

pendents als consells insulars i a diferents ajuntaments de

les Illes Balears a 1 de juliol de 2016.

Ateses l'extensió i les característiques, podeu consultar la

resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

DT)

A les Preguntes RGE núm. 10783/16 a 10817/16,

presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del

Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments

pendents als consells insulars i a diferents ajuntaments de

les Illes Balears a 1 de juliol de 2016.

Ateses l'extensió i les característiques, podeu consultar la

resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

DU)

A la Pregunta RGE núm. 10850/16, presentada pel

diputat Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a comissió per tal d'acordar l'obertura

dels jardins del Palau de Marivent a la ciutadania.

Sí, existeix una comissió que ha estat l’encarregada

d’estudiar, treballar i consensuar la fórmula més adient per

l’obertura dels jardins de Marivent.

Palma, 29 de juliol de 2016.

La consellera de Presidència

Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació

DV)

A la Pregunta RGE núm. 10878/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a jubilació dels metges estatutaris.

No hi ha cap sentència judicial derivada de la Llei 9/2016,

de 16 de juny, que parli de l’obligatorietat de la jubilació dels

metges estatutaris als 60 anys.

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

DW)

A la Pregunta RGE núm. 10879/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a prolongació de l'activitat professional

dels metges.

El Servei de Salut tramitarà un Pla d’Ordenació de

Recursos Humans en el qual es recullin les diferents situacions

que permetin prorrogar l’edat obligatòria de jubilació (als 65

anys). Una d’elles serà la falta de reposició de determinades

especialitats mèdiques.

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

DX)

A la Pregunta RGE núm. 10880/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a cobertura de les substitucions de metges

d'atenció primària.

En determinades èpoques de l’any es generen dificultats

puntuals. Però, les substitucions de metges així com

l’accessibilitat i qualitat assistencial estan totalment garantides.

Palma, 5 de setembre de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

DY)

A la Pregunta RGE núm. 10995/16, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a cabres de S'Algar.

Cap. D’acord amb el que disposen els articles 29, 30 i 31 de

la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen

a l’entorn humà, les cabres de s’Algar haurien de ser

considerades com a animals domèstics de producció

vagabunds, perduts o com a animals domèstics de producció

que han estat abandonats pel seu anterior propietari, sent en

conseqüència l’Ajuntament l’entitat responsable de la seva

recollida i acollida fins a la seva recuperació, cessió o sacrifici.

Palma, 25 d’agost de 2016.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

DZ)

A la Pregunta RGE núm. 10996/16, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a malalties que pot

provocar la picada del mosquit tigre.

Segons el “Pla nacional de preparació i resposta davant el

Dengue, Chikungunya i Zika, versió març de 2016”, el mosquit

tigre (Aedes Albopictus) és un vector competent per a la
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transmissió del virus responsable de les tres malalties

esmentades.

Segons el document “Resum dels resultats sobre la

vigilància entomològica e aeroports i ports enfront de vectores

importants de malalties infeccioses exòtiques, i vigilància de

potencials vectors autòctons d’aquestes malalties” (de dia

2015.05.25; Centre de Coordinació d’Alertes i emergències

sanitàries) el mosquit Aedes Albopictus té capacitat de

transmissió de virus com el Dengue i altres arbovirus

d’importància sanitària com del Chikungunya i la febre groga.

També actua com a vector de nematodes causants de la filariosi

com Dirofilaria immitis.

Palma, 4 d’agost de 2016.

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 13484/16, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la

consellera de Salut, sobre com pensa aplicar el Govern de

les Illes Balears al Sistema de Salut de les Illes Balears la

Sentència de 14 de setembre de 2016 del Tribunal Superior

de Justícia de les Illes Balears, per la qual es declara

contrària a dret de la UE la Llei 55/2003, de 16 de

desembre, sobre l'Estatut marc del personal estatutari dels

Serveis de Salut pel que fa a la contractació de treballadors

temporals.

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

5 d'octubre de 2016, conformement amb l'article 46.2 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

solAlicita que la Comissió de Salut recapti la compareixença de

la consellera de Salut, per tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

El vicepresident primer 

en funcions de president del Parlament:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

B)

RGE núm. 13585/16, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del

Sr. Lluís J. Segura i Ginard, lletrat de la CAIB, sobre la

seva participació en les causes en matèria de corrupció

política que romanen obertes contra l'expresident del

Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas i Palou, per

casos de presumpta corrupció.

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

5 d'octubre de 2016, conformement amb els articles 46.3 i 100

del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,

que solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals recapti la compareixença urgent del Sr. Lluís J.

Segura i Ginard, lletrat de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, per tal d'informar sobre el tema indicat.

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

El vicepresident primer 

en funcions de president del Parlament:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

C)

RGE núm. 13669/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Govern de les Illes

Balears davant el Ple de la cambra, per tal de donar

compliment a la Moció RGE núm. 4652/16, relativa a

inserció laboral de colAlectius vulnerables.

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

5 d'octubre de 2016, conformement amb l'article 161.3, que

remet a l'article 175.3 del Reglament de la cambra, admet a

tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita que el Govern de les Illes

Balears comparegui davant el Ple de la cambra per tal de donar

compliment a la moció esmentada; i acorda d'incloure'l a l'ordre

del dia de la propera sessió plenària.

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

El vicepresident primer 

en funcions de president del Parlament:

Vicenç Thomàs i Mulet.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 13401/16.

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

5 d'octubre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

13658/16, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

i accepta la retirada de la proposició no de llei esmentada,

relativa a projecte pilot de recàrrega de l'aqüifer de Migjorn de

Menorca.

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

El vicepresident primer 

en funcions de president del Parlament:

Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

B)

Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei

RGE núm. 7652/15. 

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

5 d'octubre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

13808/16, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i,

conformement amb l'establert als articles 100 i 101 del
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Reglament de la cambra i a la Resolució de Presidència

reguladora de l’aplicació del procediment d’urgència a les

iniciatives no legislatives, accepta que la proposició no de llei

esmentada, relativa a liquidació del deute de 241 milions

d'euros contret pel Govern d'Espanya amb el Govern de les

Illes Balears, vinculat als convenis en matèria de carreteres

signats per ambdues administracions els anys 1998 i 2004, sigui

tramitada per aquest procediment.

Palma, a 5 d'octubre de 2016.

El vicepresident primer 

en funcions de president del Parlament:

Vicenç Thomàs i Mulet.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència en relació al nomenament de la

Sra. Maria Antònia Cantallops i Alemany com a personal

eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari El

Pi-Proposta per les Illes Balears

      Atès que:

La Sra. Maria Antònia Serra i Roig fou nomenada personal

eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari El Pi-Proposta

per les Illes Balears, per Resolució de la Presidència de dia 23

de juliol de 2015,  amb efectes econòmics i administratius des

de dia 23 de juliol de 2015. 

L’Hble. Sr. Jaume Font i Barceló, portaveu del Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, solAlicita el

nomenament de la Sra. Maria Antònia Cantallops i Alemany,

com a personal eventual adscrita al servei del Grup

Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, mitjançant

escrit RGE núm. 13570/2016 de dia 28 de setembre de 2016.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les

Illes Balears estableix que és competència del president o la

presidenta el nomenament i cessament del personal eventual. 

La Mesa del Parlament aprovà aquest nomenament en

sessió de dia 5 d’octubre de 2016.

Resolc:

1. El nomenament de la Sra. Maria Antònia Cantallops i

Alemany, com a personal eventual adscrita al servei del Grup

Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, amb efectes

econòmics i administratius des de dia 5 d’octubre de 2016, amb

unes retribucions proporcionals al període treballat sobre la

quantitat de 39.476,12 i anuals. Aquest nomenament

romandrà vigent mentre duri la baixa per maternitat de la Sra.

Maria Antònia Serra i Roig. 

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs

potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el

termini d’un mes comptador des de la data de notificació

d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 123 i 124,

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment

administratiu comú de les administracions públiques, o recurs

contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de

Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposen els

articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el

termini de dos mesos comptadors des de la data de notificació

de la present resolució.

A la seu del Parlament,  5 d’octubre de 2016.

El vicepresident primer en funcions de president del

Parlament de les Illes Balears:

Vicenç Thomàs i Mulet.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 58, de 29 de juliol

de 2016.

-  Pàg. 2721. Apartat J)

On diu: La Sra. Maria Romero i Matas fou nomenada

personal eventual adscrita al ...

Hi ha de dir: La Sra. Paula Fluxà i Garcias fou nomenada

personal eventual adscrita al ...

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 63, de 30 de

setembre de 2016.

-  Pàg. 3016 i 3061. Apartat EA)

On diu: RGE núm. 12020/16, ...

Hi ha de dir: RGE núm. 10920/16, ...



BUTLLETÍ OFICIAL

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	1-1
	1-2
	1-3
	1-4
	1-5
	1-6
	1-7

	Page 12
	1-8
	1-9
	1-10
	1-11
	1-12
	1-13

	Page 13
	1-14
	1-15
	1-16
	1-17
	1-18
	1-19

	Page 14
	1-20
	1-21
	1-22
	1-23
	1-24
	1-25

	Page 15
	1-26
	1-27
	1-28
	1-29
	1-30
	1-31

	Page 16
	1-32
	1-33
	1-34
	1-35
	1-36

	Page 17
	1-37
	1-38
	1-39
	1-40
	1-41
	1-42

	Page 18
	1-43
	1-44
	1-45
	1-46
	1-47
	1-48

	Page 19
	1-49
	1-50
	1-51

	Page 20
	1-52
	1-53

	Page 21
	1-54
	1-55
	1-56

	Page 22
	1-57
	1-58

	Page 23
	1-59
	1-60
	1-61
	1-62
	1-63
	1-64
	1-65
	1-66
	1-67

	Page 24
	1-68
	1-69
	1-70
	1-71
	1-72
	1-73
	1-74

	Page 25
	1-75
	1-76
	1-77
	1-78
	1-79
	1-80

	Page 26
	1-81
	1-82
	1-83
	1-84
	1-85

	Page 27
	1-86
	1-87
	1-88
	1-89
	1-90

	Page 28
	1-91
	1-92
	1-93
	1-94
	1-95
	1-96

	Page 29
	1-97
	1-98
	1-99
	1-100
	1-101
	1-102

	Page 30
	1-103
	1-104
	1-105
	1-106
	1-107

	Page 31
	1-108
	1-109
	1-110
	1-111
	1-112
	1-113
	1-114

	Page 32
	1-115
	1-116
	1-117
	1-118
	1-119
	1-120
	1-121

	Page 33
	1-122
	1-123
	1-124

	Page 34
	1-125
	1-126
	1-127
	1-128
	1-129
	1-130

	Page 35
	1-131
	1-132
	1-133
	1-134
	1-135
	1-136
	1-137
	1-138

	Page 36
	1-139
	1-140
	1-141
	1-142
	1-143

	Page 37
	1-144
	1-145
	1-146
	1-147
	1-148
	1-149
	1-150
	1-151

	Page 38
	1-152
	1-153
	1-154

	Page 39
	1-155
	1-156
	1-157
	1-158

	Page 40
	1-159
	1-160
	1-161
	1-162
	1-163
	1-164

	Page 41
	1-165
	1-166
	1-167
	1-168
	1-169
	1-170

	Page 42
	1-171
	1-172
	1-173
	1-174
	1-175
	1-176

	Page 43
	1-177
	1-178
	1-179
	1-180
	1-181
	1-182
	1-183
	1-184

	Page 44
	1-185
	1-186
	1-187
	1-188
	1-189
	1-190
	1-191

	Page 45
	1-192
	1-193
	1-194
	1-195
	1-196

	Page 46

