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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de novembre de 2016, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 15717/16, relativa a política del Govern en relació
amb el pagament a proveïdors, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre mesures de racionalització organitzativa i de
millores en la gestió, sense reduir les mesures de control
internes, del Ib-salut amb l’objectiu de reduir el període mitjà
de pagament a proveïdors.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no implementar mesures que suposin una disminució
o supressió dels controls interns, que puguin suposar punts
d’opacitat o impunitat, en tot el que és el procés de tramitació
del pagament de les factures.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir amb el que marca la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, de lluita contra la morositat, i especialment amb el
que es refereix als terminis de pagament de les factures.

A la seu del Parlament, 29 de novembre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de novembre de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm.
14385/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a tractament de la cronicitat en el sistema
sanitari.

Actuà com a interpelAlant el diputat Jaume Font i Barceló i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera
de Salut. Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

Palma, 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de novembre de 2016, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:

A) RGE núm. 15810/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en relació amb l'accés a l'habitatge, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

B) RGE núm. 15813/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords
de maig de 2016, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.

C) RGE núm. 15806/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a autopista
d'Eivissa, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.

D) RGE núm. 15807/16, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a crisi
hídrica, que contestà el vicepresident i conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme.

E) RGE núm. 15808/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a  atenció sociosanitària a
Son Dureta i Can Misses, que contestà la consellera de Salut.

F) RGE núm. 15812/16, de la diputada Sara Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves esportives fora
de temporada, que contestà el vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme.

G) RGE núm. 15900/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a lluita
contra la pobresa energètica, que contestà la consellera de
Salut.

H) RGE núm. 15809/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a  condicions "peculiars"
del Sr. Daniel Bachiller que condicionaren l'anul·lació del
conveni amb el CSIC, que contestà el vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme.

I) RGE núm. 15816/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a promoció turística, que contestà el vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme.

J) RGE núm. 15811/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització de
les obres de l'IES Maria Àngels Cardona i del CEIP Joan
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Benejam de Ciutadella de Menorca, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.

K) RGE núm. 15803/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desviament
pressupostari de 2015, que contestà la consellera de salut.

L) RGE núm. 15815/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a instal·lació d'un TAC a
l'Hospital de Formentera, que contestà la consellera de Salut.

M) RGE núm. 15804/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a garantir
el dret constitucional a l'habitatge, que contestà la presidenta
del Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 15817/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nou model per a IB3, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

O) RGE núm. 15814/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
dels requisits de transparència i bon govern, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de novembre de 2016, rebutjà les esmenes a la totalitat, de
devolució RGE núm. 15236/16,  del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears; 15430/16, del Grup Parlamentari
Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía); i RGE núm.
15718/16, del Grup Parlamentari Popular; al Projecte de llei
RGE núm 15042/16, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, amb el resultat
següent: vots emesos 56, vots a favor 23, vots en contra 33 i
abstencions 0.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional de dia 25 de novembre, Dia

Internacional contra la violència de gènere.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de novembre de 2016, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Declaració institucional del dia 25 de novembre 
Dia Internacional contra la violència de gènere

El Parlament de les Illes Balears, amb motiu del 25 de
novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència
contra les Dones, vol realitzar la següent declaració
institucional:

Les dones han estat protagonistes i un dels principals agents
dels canvis socials i culturals produïts al nostre país en les
últimes dècades. Són també les primeres a unir les seves forces
per condemnar qualsevol tipus de violència i preservar els seus
drets, treballant per superar els obstacles que els impedeixen
desenvolupar la seva vida amb plenitud.

Amb motiu de la declaració del 25 de novembre, Dia
Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones,
es reconeix que la violència exercida contra les dones atempta
contra els més elementals drets de les persones i constitueix una
violació dels Drets Humans que cap societat no ha de tolerar.

Gràcies a les associacions feministes, grups de dones i altres
entitats, la lluita contra la violència de gènere va aconseguir
situar-se en l'agenda política com un dels temes principals de
debat públic per defensar la igualtat entre homes i dones en tots
els aspectes socials, laborals o familiars i combatre qualsevol
discriminació per raó de gènere o sexe.

El 7 d'octubre de 2004 el Congrés dels Diputats aprovava
per unanimitat la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que
en la seva exposició de motius diu:

“La violència de gènere no és un problema que afecti
l'àmbit privat. Al contrari, es manifesta com el símbol més
brutal de la desigualtat existent en la nostra societat. Es
tracta d'una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet
mateix de ser-ho, per ser considerades, pels seus agressors,
freturosos dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat
de decisió.”

“Els poders públics no poden ser aliens a la violència de
gènere, que constitueix un dels atacs més flagrants a drets
fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat
i la no-discriminació proclamats en la nostra Constitució.” 

Dotze anys després d'aquesta fita fonamental per a la lluita
contra la violència de gènere, el Parlament de les Illes Balears
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ha aprovat la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones
i homes, amb la finalitat de promoure la igualtat i d’evitar que
la violència de gènere es continuï produint.

El 2016 sis dones han estat assassinades per les seves
parelles o exparelles a la nostra comunitat autònoma. El darrer
assassinat que condemnem enèrgicament és de Celia Navarro,
just la setmana passada. Des de l’any 2003 -any en què es
comencen a comptabilitzar les dones assassinades- han estat 31
les dones mortes per aquest motiu a les nostres illes. 

A tot l’Estat han assassinat aquest any 42 dones per
violència de gènere, una violència que reflecteix i reforça les
desigualtats entre homes i dones a més d'atemptar contra la
salut, la dignitat, la seguretat i l'autonomia de les víctimes.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears va aprovar
l'any passat una Declaració Institucional que instava el Govern
de les Illes Balears a impulsar un Pacte Social, Polític i
Institucional contra la violència de gènere. Un gran pacte
contra les violències masclistes que mobilitzi i impliqui totes
els institucions i tota la societat balear per construir unes illes
lliures de violències masclistes.

Des del Parlament assumim el compromís d'intensificar la
tasca de treballar per la igualtat real i efectiva en la nostra
societat per a l'eradicació de tot tipus de violències contra la
dona, la dirigida contra una persona a causa del seu sexe,
identitat sexual o expressió de gènere, l'agressió sexual i
l'assetjament sexual, la tracta de dones, l'esclavitud i altres
pràctiques contràries als drets humans, com els matrimonis
forçats, la mutilació genital femenina i els denominats delictes
d'honor, formes, totes elles de violència, que causen a les
víctimes danys físics, sexuals, emocionals o psicològics,
perjudicis econòmics i, per descomptat, suposen una clara
discriminació i una violació dels drets i les llibertats
fonamentals de les víctimes. 

Per totes aquestes raons, el Parlament de les Illes Balears
s'adhereix formalment a través d'aquesta declaració
institucional al Pacte contra els violències masclistes, elaborat
pel Govern de les Illes Balears.

Amb aquesta adhesió, reaccionem i:

1. Manifestem un contundent rebuig i condemna a les
violències masclistes i als fonaments de la desigualtat que les
sostenen. 

2. Reconeixem les diferents formes d’exercir les violències
masclistes i la diversitat de les persones que la pateixen. 

3. Ens comprometrem a implicar-nos de forma activa en la
recerca i la construcció d’un espai lliure de violències
masclistes.

4. Farem visible el fet que les violències masclistes no
pertanyen a l’àmbit privat, sinó que són un problema de tota la
societat, tant dels homes com de les dones.

5. Reconeixem que les desigualtats estan arrelades en la
idea de la superioritat dels homes sobre les dones i en la
imposició d’un únic model de ser i de comportar-se segons el
gènere a què pertanyem. 

6. Donarem suport a les dones que han patit o pateixen
violències masclistes, tot respectant les seves decisions i els
complexos processos on estan immerses. 

7. Exigirem a les institucions que assegurin la protecció i el
suport necessari a les dones afectades i als seus fills i filles, així
com a les persones que en depenguin, mitjançant la dotació de
recursos suficients i una coordinació efectiva. 

8. Treballarem perquè les generacions futures es
construeixin sobre el respecte i el tracte igualitari i no
discriminatori per raons de sexe, d’orientació sexual o
d’identitat de gènere, creant referents positius que facin visible
la diversitat. 

9. Rebutgem les agressions masclistes i denunciarem les
situacions de desigualtat i violència sobre les quals tinguem
coneixement. 

10. En definitiva, ens comprometem a construir una
ciutadania respectuosa amb la diversitat, lliure de qualsevol
tipus de violència masclista, oberta i inclusiva des d’una actitud
pràctica.

Ordre de Publicació

B)
Comunicació al Ple de la designació dels diputats

encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la
Proposició de llei RGE núm. 8426/15.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de novembre de 2016, fou comunicada per la Presidència de
la cambra, conformement amb l'article 186 del Reglament del
Parlament, la designació, per part de la Mesa d'acord amb la
Junta de Portaveus, dels diputats Sr. Nel Martí i Llufriu, Sr.
Damià Borràs i Barber i Sr. Antoni Camps i Casasnovas, com
a encarregats de defensar la proposició de llei esmentada, de
modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)
Aprovació de les quantitats globals dels pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2017.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de novembre de 2016, aprovà, per 33 vots a favor, 24 en
contra i cap abstenció, les quantitats globals següents:

• La quantitat global del pressupost de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms per a
l’exercici de 2017, els estats de despesa i ingressos del qual
s’eleven a 4.646.729.494 euros. 

• La quantitat global de les entitats públiques empresarials de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2017, els
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estats de despeses i ingressos del qual s’eleven a
450.142.493 euros. 

• La quantitat global dels pressuposts de les societats
mercantils públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 2017, els estats de despeses i ingressos del
qual s’eleven a 8.578.193 euros. 

• La quantitat global dels pressuposts de les fundacions del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2017, els estats de despeses i ingressos del qual
s’eleven a 79.006.088 euros. 

• La quantitat global del pressupost dels consorcis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2017, els
estats de despeses i ingressos del qual s’eleven a
80.714.415 euros. 

• La quantitat global del pressupost del Servei de Salut de les
Illes Balears per a 2017, els estats de despeses i ingressos
del qual s’eleven a 1.464.976.720 euros. 

• La quantitat global del pressupost de l’Agència Tributària
de les Illes Balears per al 2017, els estats de despeses i
ingressos del qual s’eleven a 10.325.280 euros.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

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 7 de desembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 16917/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses que
han obtingut contractes externs amb l'EPRTVIB.

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

Relació de les empreses que han obtingut contractes externs
amb l'Ens Públic de radiotelevisió de les Illes Balears en el
període 2011-3r trimestre de 2016, especificant-ne el nom, el
NIF, l'objecte i l'import.

Palma, a 1 de desembre de 2016.
La diputada:
Sílvia Cano i Juan.

B)
RGE núm. 16918/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
matrimonis forçats a les Illes Balears.

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

Quines dades estadístiques maneja la Conselleria de
Presidència respecte de matrimonis forçats a les Illes Balears?

Palma, a 1 de desembre de 2016.
La diputada:
Sílvia Cano i Juan.

C)
RGE núm. 16919/16, de la diputada Sílvia Cano i Juan,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol
davant els matrimonis forçats a les Illes Balears.

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

Quin és el protocol d'actuació en el cas de detecció per part
de la Conselleria de Presidència d'algun cas de matrimoni
forçat a les Illes Balears?

Palma, a 1 de desembre 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 7 de desembre de 2016, ratifica l'admissió per delegació de
la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 16983/16, del diputat David Martínez i

Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a habitatges d'Ibavi.

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.
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Per què permet el Govern el lliurament per part de l'Ibavi
d'un habitatge sense els subministraments bàsics d'aigua, llum
i gas?

Palma, a 5 de desembre de 2016.
El diputat:
David Martínez i Pablo.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de desembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

B)
RGE núm. 17013/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a plantilles d'interins
de la policia local.

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

Quines mesures pensa adoptar la CAIB davant la situació
creada per la sentència del TSJ sobre policies interins?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La diputada:
Sílvia Tur i Ribas.

C)
RGE núm. 17047/16, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a Llei d'impacte ambiental.

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.

Quines accions pensa impulsar el Govern davant la
valoració de desprotecció territorial de la Llei d'impacte
ambiental que modifica el règim de les zones d'exclusió?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

D)
RGE núm. 17048/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a sector pesquer.

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.

Considera el Govern que el sector pesquer és un sector
bàsic per ordenar i gestionar zones com la de Cabrera?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

E)
RGE núm. 17059/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a resultats de
l'informe PISA.

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.

Sra. Presidenta del Govern, com valora els resultats de
l'informe PISA en relació amb les Illes Balears?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Xavier Pericay i Hosta.

F)
RGE núm. 17063/16, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fracàs
escolar.

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.

Atesos els resultats de l'informe PISA, que està fent la
Conselleria d'Educació i Universitat per disminuir el fracàs
escolar?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La diputada:
Maria Núria Riera i Martos.
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G)
RGE núm. 17064/16, del diputat Álvaro Gijón i

Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
anunci d'Air Berlin de no volar a Mallorca a partir de
l'estiu de 2017.

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.

Què pensa el Govern de l'anunci efectuat per Air Berlin de
no volar a Mallorca a partir de l'estiu de 2017?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Álvaro Gijón i Carrasco.

H)
RGE núm. 17065/16, de la diputada Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
residència per als familiars dels malalts que s'han de
desplaçar a Mallorca.

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

Quan complirà el Govern la seva promesa de construir una
residència per a familiars dels malalts que s'han de desplaçar a
Mallorca?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La diputada:
Margaret Mercadal i Camps.

I)
RGE núm. 17066/16, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació
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, pot garantir el Govern que
l'Advocacia de la comunitat autònoma actuarà amb criteris
tecnicojurídics?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Juan Manuel Lafuente i Mir.

J)
RGE núm. 17067/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions en relació amb les resolucions adoptades pel Sr.
Jaume Carbonero sobre les carreteres d'Eivissa.

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 pensa exercir el Govern de les Illes Balears
en relació amb les resolucions adoptades per l'anterior conseller
Sr. Jaume Carbonero, una estant en funcions, relatives a les
carreteres d'Eivissa i que haurien suposat un malbaratament de
les més 200 milions d'euros?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

K)
RGE núm. 17068/16, de la diputada Misericòrdia

Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Fons de cooperació local.

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

Considera el Govern que el Fons de cooperació local resulta
igual de beneficiós per a totes les Illes Balears?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

L)
RGE núm. 17069/16, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'infraestructures educatives.

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.

Sra. Presidenta, quan pensa aprovar el Pla d'infraestructures
educatives?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
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M)
RGE núm. 17070/16, del diputat Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a Pla d'ordenació territorial.

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

Té previst el Govern de les Illes Balears dur a terme el Pla
d'ordenació del litoral preceptiu per la Llei de costes i el seu
reglament en vigor el 2017?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Baltasar Picornell i Lladó.

N)
RGE núm. 17071/16, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a inspeccions en turisme.

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.

Quan pensa posar en marxa el Pla d'inspeccions en turisme
que ha anunciat recentment el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Salvador Aguilera i Carrillo.

O)
RGE núm. 17072/16, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a reformar l'Estatut d'Autonomia i la Constitució.

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.

En quin sentit creu el Govern que és necessari reformar
l'Estatut d'Autonomia i la Constitució?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La diputada:
Laura Camargo i Fernández.

P)
RGE núm. 17073/16, del diputat Carlos Saura i León,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
combatre la pobresa infantil.

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

Quines mesures concretes s'estan duent a terme per part del
Govern de les Illes balears per combatre la pobresa infantil?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Carlos Saura i León.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 11239/16, presentada per la
diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a alliberats sindicals.

El nombre d’alliberats sindicals en la Junta de Personal
Docent són 43. D’aquests 43 cadascuna de les representacions
sindicals té un nombre d’alliberats en funció del percentatge
resultant de les darreres eleccions sindicals. És per això que el
repartiment és el següent:

STEI 15
ALTERNATIVA 8
UOB 5
ANPE 5
FE-CCOO 5
FETE-UGT 5

En el cas d’ALTERNATIVA ho han sol·licitat únicament
3,5 alliberats i en el cas de la UOB ho han sol·licitat únicament
3 alliberats.

Palma, 23 de novembre de 2016
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 12573/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a places de l'Ibsalut.

La Conselleria de Salut convocarà 682 places, 228 l’any
2015 i 454 el 2016, la qual està subjecta a negociació sindical,
més la taxa de reposició de l’any 2017, que depèn de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat.

Aquestes convocatòries es duran a terme durant els anys
2016/2017/2018.
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Palma, 7 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 12596/16, presentada per la
diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a qualitat real d'IB3 HD.

Per definició, la multiplexació estadística no assigna amples
de banda permanents a cada un dels programes, sinó que
aquesta assignació és dinàmica i varia en cada instant en funció
de la demanda de bitrates de cada un d’ells en cada moment.
Per tant, no es pot parlar de xifres de repartiment fixes d’ample
de banda per cada un dels programes del 75% del MUX
autonòmic explotat de l’EPRTVIB, sinó d’una distribució
dinàmica dels mateixos en el temps, sempre donant màxima
prioritat als canals SD i IB3 HD, perquè es minimitzi en cada
moment la baixada de qualitat soferta pels dos canals d’IB3 en
emissió.

Al mateix temps per ampliar la resposta que no va ser
possible finalitzar el 29 de setembre a la Comissió de control
parlamentari, li trasllat el següent:

Per respondre a aquesta pregunta m’agradaria començar
fent un històric de la situació en la que està configurat
actualment el múltiplex digital de cobertura autonòmica
(MUX26). Actualment, aquest MUX autonòmic té la següent
distribució de canals:
• 25% explotat per C4 Televisió:

- Ample de banda d’aproximadament 4Mbps de vídeo
assignats permanentment a Canal 4 Televisió

• 75% explotat per l’EPRTVIB: ample de banda
d’aproximadament 12Mbps de vídeo, distribuïts mitjançant
multiplexació estadística entre els 5 canals que es detallen a
continuació:

- IB3 SD
- IB3 HD
- TV3cat
- 3/24
- C33-Super3

Com ja els he comentat en una altra compareixença
parlamentària, la ubicació dels tres canals catalans en la part
del MUX explotat per IB3 és una situació temporal i
transitòria. La recuperació definitiva de la qualitat d’emissió ha
de passar per a la recerca i implantació d’una altra solució
definitiva, que ha de venir suportada en la possibilitat
d’incrementar l’ampla de banda utilitzable que han de
compartir aquests canals i els d’IB3 a l’aire. Recordem que
perquè això sigui possible, hi havia 3 línies d’actuacions:
• Negociació de la cessió per part de l’ample de banda que
Canal 4 té a l’actual MUX autonòmic.
• Assignació d’un nou MUX autonòmic per part del
Ministeri.
• Possibilitat la utilització dels MUXs dels consells insulars.

Tot i que ens consta que des del Govern es continua
treballant en les tres línies anteriors per tal de donar una sortida
definitiva a la situació provisional adoptada en l’actualitat, en
paral·lel s’estan fent passes per tal d’aconseguir que la solució

transitòria actual penalitzi com menys sigui possible les
emissions d’IB3 Televisió. En aquest sentit, es mantenen
conversacions amb la DGTIC, MIB i Celinex, com a
adjudicatària del servei de difusió, per tal d’ajustar la
configuració de la capçalera i el seu comportament en la
distribució de bitrates entre tots els canals, per tal d’aconseguir
una solució de compromís que ens permeti arribar a la qualitat
d’emissió que tots volem per als canals d’IB3 Televisió.

En aquest sentit, durant la matinada del passat 14/07/2016,
es varen realitzar una bateria de proves de distintes
configuracions de la capçalera (6 en total), per tal d’avaluar el
seu impacte en la millora de la qualitat dels canals d’IB3. En
base a les conclusions extretes d’aquestes proves, en breu es
durà a terme una reconfiguració de la capçalera que possibiliti
la millora d’aquesta qualitat d’emissió.

Des d’IB3, com a una de les principals parts interessades,
es vetllarà perquè tant aquesta millora transitòria, com la
implantació d’alguna de les solucions definitives enumerades,
siguin una realitat en el menor temps possible.

Santa Ponça, 17 d’octubre de 2016
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 12597/16, presentada per la
diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a assessorament lingüístic
a IB3.

En l’actualitat l’EPRTVIB està tramitant l’expedient EPC
17/16 per a la contractació mitjançant procediment obert d’un
servei de lingüistes a l’EPRTVIB, essent l’objecte del contracte
el desenvolupament de les feines pròpies d’un servei lingüístic
d’un mitjà de comunicació, a partir dels criteris establerts per
la Universitat de les Illes Balears en base a la seva funció
consultiva i de supervisió fixada per l’Estatut d’Autonomia, i
observant també l’article 9 del Mandat Marc del Parlament a
l’EPRTVIB de data 22 d’abril de 2014. El servei haurà de dur
a terme les tasques següents:

I. Amb  caràcter prioritari:
1. Correcció dels textos editats pels professionals i de les
seves locucions als programes de tipus informatiu d’IB3
Televisió i d’IB3 Ràdio. Per poder desenvolupar aquesta
feina, IB3 proporcionarà als lingüistes el programa de
tractament de textos “I-News”i també el programa de
digitalització de continguts “Digition”, o els seus
equivalents en cas de renovació dels sistemes.
2. Seguiment continuat de les competències en català dels
treballadors de l’EPRTVIB així com del personal que
elabori els continguts informatius i que participin de manera
directa o indirecta en les locucions o en les tasques de
presentació dels espais de tipus informatiu, i aplicació de
les mesures correctores necessàries per tal d’assegurar-ne
la màxima correcció.
3. Servei de consulta i recerca en diccionaris i en altres
fonts autoritzades de les formes apropiades a les necessitats
lingüístiques que sorgeixin en la feina diària dels
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professionals d’IB3 TV i IB3 Ràdio i especialment els
corresponents als serveis informatius.
4. Assessorament als professionals que d’alguna manera
participin en la producció dels espais informatius davant de
qualsevol dubte gramatical o de lèxic que sorgeixi.

II. Amb caràcter complementari:
1. Supervisió i revisió de qualsevol altre tipus de programa
que pertanyi a la graella de televisió i de la ràdio
autonòmiques, i correcció dels textos editats pels
professionals i de les seves locucions als esmentats
programes que configuren la graella d’IB3 Televisió i
d’IB3 Ràdio.
2. Correcció lingüística dels continguts de la pàgina web
corporativa.
3. Traducció i correcció lingüística dels textos de caràcter
comercial, tècnic o jurídic elaborats per l’EPRTVIB o les
seves societats filials.

La durada del contracte serà d’un any, amb possibilitat de
pròrroga per un any més.

L’abast del servei es manté en relació al contracte fins ara
vigent, per tant el pressupost de la licitació no varia: noranta-sis
mil euros (96.000€) més IVA.

Actualment, els plecs de prescripcions tècniques i de
clàusules administratives particulars estan publicats en el perfil
del contractant de l’EPRTVIB, finalitzant el termini de
presentació d’ofertes el dia 26 d’octubre de 2016, a les 14:00
hores.

Santa Ponça, 13 d’octubre de 2016
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 12735/16, presentada pel
diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a torrent Ses Salines,
1.

A totes les illes hi ha uns 1000 km de torrents principals,
així que les neteges de torrents es fan en funció de la
disponibilitat pressupostària i es prioritzen d’acord amb el risc
d’inundació, és a dir, de la probabilitat d’inundació i dels danys
a les persones i als béns que puguin ocasionar.

Vist això, tot el pressupost es destina a actuacions de
prioritat alta.

D’acord amb la informació disponible a la DGRH consten
sol·licituds de neteja dels anys 2013, 2014 i 2015.

L’avaluació tècnica efectuada indica que es tracta d’una
actuació de prioritat mitja i no s’ha efectuat.

Palma, 21 de novembre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 12736/16, presentada pel
diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a torrent Ses Salines,
2.

A totes les illes hi ha uns 1000 km de torrents principals,
així que les neteges de torrents es fan en funció de la
disponibilitat pressupostària i es prioritzen d’acord amb el risc
d’inundació, és a dir, de la probabilitat d’inundació i dels danys
a les persones i als béns que puguin ocasionar.

Vist això, tot el pressupost es destina a actuacions de
prioritat alta.

D’acord amb la informació disponible a la DGRH consten
sol·licituds de neteja dels anys 2013, 2014 i 2015.

L’avaluació tècnica efectuada indica que es tracta d’una
actuació de prioritat mitja, per la qual cosa no es preveu la seva
execució a curt termini.

Palma, 21 de novembre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 12744/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a treballadors ubicats a barracons a Son
Espases.

L’Ibsalut ha traslladat el Servei de Prevenció, situat al
carrer Joan Munar a les instal·lacions prefabricades que es
troben situades dins el recinte de l’HUSE, al qual s’accedeix
per un camí pavimentat, instal·lacions que compleixin amb tots
els requisits necessaris perquè el personal destinat pugui
realitzar el seu treball. Estan perfectament climatitzades i
aïllades de l’exterior.

Palma, 20 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 12745/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a revisions mèdiques a barracons a Son
Espases.

És cert que tant els treballadors de l’HUSE com els de la
Gerència d’Atenció Primària de Mallorca són atesos pel Servei
de Prevenció en les instal·lacions prefabricades que es troben
situades dins el recinte de l’HUSE. Instal·lacions que, per altra
banda, estan perfectament climatitzades i aïllades de l’exterior
amb millor comunicació tant pels treballadors de l’HUSE com
pels treballadors d’Atenció Primària de Mallorca.
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Palma, 20 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 12746/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a declaracions del director de Recursos
Humans Sr. Gabriel Lladó (1).

Sí, suposa una millora perquè:
• Els treballadors de l’HUSE no s’han de desplaçar al carrer

Joan Munar (centre de Palma).
• Les instal·lacions actuals són més àmplies que les anteriors.
• Totes les dependències tenen llum exterior.
• El personal d’Atenció Primària no s’ha de desplaçar al

centre de Palma. Les dependències actuals estan millor
comunicades que les anteriors i són de més fàcil accés per
al personal de Primària que acudeix de qualsevol zona de
l’illa.

• A l’integrar-se la Unitat Bàsica de l’HUSE en el SPRL, la
cobertura de personal que passa a tenir és més completa.

Palma, 20 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 12747/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a declaracions del director de Recursos
Humans Sr. Gabriel Lladó (2).

El personal de l’HUSE a la pausa que té dins la seva
jornada laboral, si es dirigeix a alguns dels locals (cafeteries),
efectivament, ha de creuar alguna de les vies interiors del
recinte de l’hospital, tal i com han de fer per dirigir-se al Servei
de Prevenció situat dins el recinte de l’HUSE.

Palma, 20 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 12748/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a consens de trasllat de prevenció a
barracons.

Es va consensuar amb els treballadors del Servei de
Prevenció, que fins i tot varen col·laborar en la planificació del
trasllat i de l’adequació de les instal·lacions.

Palma, 20 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
L)

A les preguntes RGE núm. 12783/16 a 12814/16,
12822/16 a 13223/16, 13291/16 a 13357/16, de la diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a legalització de places turístiques dels
anys 2009 a 2016 a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, dels anys 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011,
2009 a tots els municipis de les Illes Balears.

La informació sol·licitada, pel que fa a l’illa de Mallorca,
es troba a la seva disposició a la Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme.

Palma, 11 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 13460/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a execució de la partida del pressupost
2016 corresponent al personal d'Atenció Primària.

Execució pressupostària corresponent al pressupost de la
Gerència d’Atenció Primària de Mallorca a data 29 de setembre
de 2016:

Crèd. Inic. Crèd. Def.
114.402.934.00 116.872.357,00

Palma, 20 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 13461/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a despesa de l'augment de personal
d'Atenció Primària.

Els 9 milions d’increment han estat destinats al capítol 1 de
personal.

Palma, 25 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 13462/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a personal necessari en els sociosanitaris
de Son Dureta i Can Misses.

A la Unitat Polivalent de Can Misses s’han calculat els
recursos seguint recomanacions de l’evidència científica per la
30-34 places es planifiques:

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-062.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-062.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-062.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-063.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-063.pdf#page=35
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-063.pdf#page=116
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-063.pdf#page=116
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-063.pdf#page=116


3704 BOPIB núm. 75 - 9 de desembre de 2016

• 3 metges especialistes en geriatria o medicina interna amb
capacitació en valoració geriàtrica integral. Al menys un ha
de tenir capacitació en cures pal·liatives complexes.

• Infermeres (especialistes en geriatria i expertes en cures
pal·liatives a ses possible), auxiliars d’infermeria per tenir
una cobertura de 3 inf. i 3 auxiliars en torn de matí, 2 inf. i
2 aux en torn d’horabaixa i vespres.

• Infermera gestora de casos.
• Treballadora social.
• Terapeuta ocupacional.
• Fisioterapeuta.
• Logopeda.

A la reforma de Son Dureta tenint diferents possibilitats en
funció de les unitats que es vagin posant en marxa, seguirem els
mateixos criteris i recomanacions de cobertura de professionals
que estableixi la literatura i els experts per donar una atenció
òptima.

Palma, 20 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 13463/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a especialitats mèdiques que seran
contractades a Son Dureta i Can Misses.

Metges especialistes en geriatria, metges de família o
internistes amb capacitació en valoració geriàtrica integral i
metges experts en pal·liatius.

Entenem també, que el més important és tenir un equip
multiprofessional capacitat en cronicitat i envelliment, per tal
cosa impulsem un model d’atenció en equip amb metges,
infermeres, auxiliars, treballadors socials, fisioterapeutes,
terapeutes ocupacionals, lodopedes, neuropsicòlegs.

Palma, 20 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 13464/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a assistència sociosanitària a Menorca i
Formentera.

Estem segurs que la millor manera de gestionar de manera
de gestionar de manera eficient l’atenció sociosanitària és
impulsar una atenció domiciliària des de l’atenció primària
resolutiva i aconseguir una atenció col·laborativa i coordinada
amb els serveis socials.

Impulsem la coordinació mitjançant el projecte de gestió de
casos a tota la comunitat perquè cada persona sigui atesa amb
el recurs més adient.

A Menorca, l’hospital té una ocupació mitjana del 76%.
Així i tot, tenim 5 places conveniades amb el Consell, amb la
Residència Santa Rita, i aquestes places tampoc estan cobertes
tot l’any. Hem conveniat 2 places amb la residència de
Mercadal i estem treballant per seguir augmentant les places
per augmentar aquest servei a apropar-lo a la població.

Formentera, pertany a l’àrea de salut d’Eivissa, per aquest
motiu les millores a Eivissa i Formentera formaran part del pla
de tota l’àrea. Formentera té una població de menys de 12000
habitants. Per atendre la població candidata a rebre una atenció
de convalescència/rehabilitació a Formentera necessiten 1-2
llits, per l qual cosa el més eficient és fer-ho des del mateix
hospital donant formació al personal que ja atén la població. És
absolutament factible degut que l’hospital de Formentera té una
ocupació del 43%.

Palma, 20 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 13465/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contaminació de quiròfans a l'Hospital
d'Inca.

Es va produir un augment d’espores fúngiques pel canvi de
filtres absoluts HEPA (High Efficiency Particle Arrestance)
dels quiròfans. En el moment de retirar-los, sempre es pot
produir certa contaminació ambiental, perquè s’exigeix un
control posterior (com així es va fer). En cas que es detecti un
increment dels nivells, es procedeix automàticament a aplicar
el protocol vigent, que consisteix en el tancament provisional,
una neteja terminal i una nova presa de mostres.

Cal comentar, que l’Aspergillus està de forma ubiqua en el
medi ambient, però només és perillós en pacients
immunodeprimits per inhalació o amb exposició quirúrgica,
d’aquí la necessitat d’establir controls ambientals després de
qualsevol intervenció en un quiròfan.

Palma, 7 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 13466/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retard de les intervencions programades
a l'Hospital d'Inca.

Totes les intervencions previstes s’han reprogramat, d’acord
a les preferències dels propis pacients i de la disponibilitat del
servei.

Així mateix, tots els pacients han estat reprogramats en un
termini inferior o igual a 14 dies.
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Palma, 7 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 13467/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a targetes sanitàries.

Es retorna el dret. I les persones que ho sol·licitin així el
poden exercir. A més, la xifra de targetes retirades va ser
anunciada per la Conselleria de Salut l’any 2012. 

Des de juliol del 2016 el nostre sistema sanitari públic és
més accessible i també més digne, doncs s’ha tornat el dret (que
mai s’hauria d’haver llevat) a tenir targeta sanitària. 

Cada dia se’n fan de noves. Actualment 4.169.

Palma, 25 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 13468/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a termini d'aplicació del Decret de
garantia de demora quirúrgica i per especialistes.

El decret de garantia de demora no es pot aplicar doncs va
ser suprimit a la passada legislatura.

La situació de les llistes d’espera a 31 de desembre de 2016
ens indica que anem pel bon camí per fer possible el
restabliment d’aquest dret dins el nostre servei de salut.

Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 13469/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llei de salut laboral.

El que va anunciar la presidenta és que el Govern farà una
Llei de salut laboral. La llei de Salut Pública de les Illes
Balears és una realitat i fou aprovada el 28 de desembre de
2010, BOIB núm. 2, de 04 de gener de 2011.

Palma, 20 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 13470/16 a 13478/16,
presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tancament de les portes
d'emergència de l'Hospital Son Espases amb brides (1 a 9).

No existeix ni ha existit cap contenció que impossibiliti
l’obertura d’aquestes portes. Així ho confirma l’informe de
l’Àrea de Seguretat Ciutadana (Protecció Civil-Servei Contra
Incendi i Salvament) que conclou que no s’ha obstaculitzat la
sortida en cas d’emergència de cap porta.

La instal·lació de precintes i un cartell per prevenir la
inadequada obertura de les portes té origen en la necessitat de
garantir un confort tèrmic i com a mesura d’estalvi energètic.
No obstant això, sí és cert que en aquestes àrees solen accedir
pacients i treballadors per fumar, qüestió que està prohibida en
l’article 7 de la Llei 42/2010.

La decisió es va adoptar des de Gerència, com a prova pilot,
després de la proposta emesa pel Departament de Manteniment
i Seguretat.

El personal de Manteniment i Seguretat està alerta de la
mesura, que només es va establir com a prova pilot. A les
poques hores, tot els precintes estaven trencats.

Al no haver existit cap contenció que impossibiliti
l’obertura d’aquestes portes, no es considera que hi hagi
responsabilitat alguna. Cap porta no va ser inutilitzada.

Palma, 7 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 13479/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tancament de les portes d'emergència de
l'Hospital Son Espases amb brides (10).

En cap moment no es va impossibilitar l’obertura de les
portes d’emergència, per tant, no hi ha motius per prendre
mesures específiques.

Palma, 7 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 13480/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a deute amb l'empresa SSG.

A dia d’avui s’està tramitant la liquidació del període de
maig a agost de 2016, amb previsió de pagament a final
d’octubre. La darrera factura encara no s’ha tramitat ja que
encara no ha estat presentada a Serveis Centrals del Servei de
Salut.
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Palma, 20 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 13481/16, presentada pel
diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conflicte laboral a l'empresa SSG.

Sí, té coneixement. No obstant, no és atribuïble al Servei de
Salut de les Illes Balears.

Palma, 20 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 13489/16 a 13495/16,
presentades pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relatives a alumnes
matriculats a ESO als IES Biel Martí, al Josep Maria
Quadrado, Maria Àngels Cardona, Ramis i Ramis, Josep
Miquel Guàrdia, Cap de Llevant i Pasqual Calbó.

Adjuntam la informació sol·licitada.

Palma, 11 d’octubre de 2016
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AB)

A les Preguntes RGE núm. 13502/16 a 13521/16,
presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a substitucions de personal
sanitari els mesos de juliol i agost de 2016 a Gerència
d’Atenció Primària, als Hospitals de Son Llàtzer, d’Inca, de
Manacor, de Son Espases, a Centres Hospitalaris de
l’antiga GESMA de Mallorca,  a les Àrees de Salut de
Menorca i d’Eivissa, al 061 i als Serveis Centrals de
l’Ibsalut.

Cal assenyalar que un cop es va integrar l’antiga GESMA
dins la Gerència de Son Espases i Son Llàtzer, es gestionen les
substitucions conjuntament i no estan separades com a centre
dins el sistema de Recursos Humans.

Mes de Juliol Cost Número
AP Mallorca 776.031,89€ 338
AP Eiv-Form. 223.347,84€   74
AP Menorca   69.418,15€   28
G061   42.845.89€   12
H. Son Espases 659.605.55€ 287
H. Son Llàtzer 629.691,27€ 282
H. Manacor 329.618,80€ 130
H. Inca 325.519,71€ 129
H. Can Misses 366.199,44€ 174
H. Formentera   46.093,03€   17
H. Mateu Orfila 307.370,73€ 124

Serveis Centrals     3.321,02€     2

Mes d’agost Cost Número
AP Mallorca 932.045.06€ 387
AP Eiv-Form. 231.214.29€   75
AP Menorca   80.615,06€   31
G061   45.094.60€   13
H. Son Espases 675.950.46€ 281
H. Son Llàtzer 623.336,84€ 278
H. Manacor 371.850,25€ 147
H. Inca 353.954,57€ 138
H. Can Misses 381.351,90€ 176
H. Formentera   37.888,21€   14
H. Mateu Orfila 304.240,64€ 121
Serveis Centrals     5.015,28€     2

Palma, 28 d’octubre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 13522/16, presentada per la
diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a protocols del Govern balear davant les
agressions sexuals.

1.  S’ha mantingut una reunió amb Delegació de Govern per
tractar la mort de Lucia Patrascu. També l’assistència per part
de Rosa Cursach, directora de l’IBdona, a una mesa de
coordinació de violència de gènere promoguda pel Consell
d’Eivissa i a la que varen assistir entre d’altres persones
representants dels jutjats, policia local i salut.

2. No, no en té.

3. Juntament amb Salut, forces i cossos de seguretat de l’Estat
i justícia, entre d’altres, el “Protocol d’Atenció Sanitària davant
la violència de gènere”, en aquests moments en revisió. Es
treballa per a l’actualització i revisió del “Protocol
Interinstitucional de detecció, prevenció i atenció de la
violència masclista i atacs sexuals a les Illes Balears”.

4. En aquests moments es realitza el “Curs per a professionals
que atenen a víctimes de violències masclistes” en el que
participen membres dels cossos i forces de seguretat de l’estat.
Aquest curs té previst tornar a realitzar-se el pròxim any. En el
marc del 25 de novembre està prevista una jornada a Eivissa i
una altra a Mallorca d’intervencions amb agressions sexuals per
professionals, dirigida entre l’altres professionals als cossos i
forces de seguretat de l’estat.

 Palma, 26 d’octubre de 2016
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra
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Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 13865/16, 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'agost.

L’import sol·licitat és: 11.957,55 milers d’euros.

Palma, 24 d’octubre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AE)

A les Preguntes RGE núm. 13866/16 a 13869/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a import
d'operacions del pendent de pagament a l'Administració
General de l'Estat el setembre de Serveis Socials,
d'Educació, de Sanitat i de la resta.

Total pendent de pagament a 30/09/2016 (deute comercial)

Àmbit Import de les operacions 
en milers d’euros

Sanitat 200.727,66
Educació    4.478,57
Serveis Socials       923,47
Resta  31.137,25
Total 237.266,96

Palma, 24 d’octubre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AF)

A les Preguntes RGE núm. 13870/16 a 13903/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a tots els ajuntaments de les Illes Balears a 1
d’octubre de 2016.

Trobareu la resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 13937/16 a 13940/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents als consells insulars d’Eivissa, de Formentera, de
Mallorca i de Menorca a 1 d’octubre de 2016.

Consells Insulars Deute pendent a l’1 
d’octubre de 2016

Consell Insular de Mallorca 17.558.017,27
Consell Insular de Menorca   3.723.432,97
Consell Insular d’Eivissa   3.925.893,18
Consell Insular de Formentera      610.841,71

Palma, 24 d’octubre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 13941/16 a 13944/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb els consells insulars d’Eivissa, de
Formentera, de Mallorca i de Menorca a 1 d’octubre de
2016.

Consells Insulars Deute pendent a l’1
d’octubre de 2016

Consell Insular de Mallorca 17.558.017,27
Consell Insular de Menorca   3.723.432,97
Consell Insular d’Eivissa   3.925.893,18
Consell Insular de Formentera      610.841,71

Palma, 24 d’octubre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 13945/16 a 13978/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb tots els ajuntaments de les Illes
Balears a 1 d’octubre de 2016.

Trobareu la resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 14362/16, presentada per la
diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a acusació del
cas "Ópera Calatrava" i "Palau" (I).

El director general de l’Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears va ser cessat el dia 30 de
setembre de 2016.

Palma, 11 de novembre de 2016
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 14363/16, presentada per la
diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a acusació del
cas "Ópera Calatrava" i "Palau" (II).

No, només tenia coneixement dels criteris generals.
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Palma, 11 de novembre de 2016
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 14364/16, presentada per la
diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a acusació del
cas "Ópera Calatrava" i "Palau" (III).

L’Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears
actualment compta amb una àrea de lluita contra el frau, al
capdavant hi ha una advocada que s’ocupa de la coordinació
dels advocats i advocades que tenen adjudicats els distints
processos penals en els quals està personada l’Administració de
la CAIB o algun dels ens instrumentals autonòmics. 

El treball dels advocats i advocades es duu a terme sota la
direcció i la coordinació de la cap de l’àrea. Les decisions es
prenen previ estudi, anàlisi i deliberació, en el si de
l’esmentada àrea.

Palma, 11 de novembre de 2016
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 14397/16, presentada per la
diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a seu de l'Orquestra Simfònica.

La seu actual de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears
és propietat de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes
Balears. 

En l’actualitat s’utilitzen les oficines i les sales petites per
a música de cambra. La sala gran es va clausurar el 2015 degut
a un excés de diòxid de carboni, excés de soroll i falta de
distància entre els músics.

Mentre no ens traslladem, en l’actualitat s’està treballant per
reobrir la sala gran per tal que es pugui utilitzar per assajos de
grups de cambra (per un nombre màxim de 14 músics).

Un cop, estigui assegurat el trasllat es posarà a la venda per
tal de cobrir una part de les despeses que generarà la nova seu
de la Simfònica.

Palma, 16 de novembre de 2016
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 14649/16, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subministrament d'aigua dessalada a
Sant Joan de Labritja.

El subministrament d’aigua dessalada al municipi de Sant
Joan de Labritja provinent de les dessaladores gestionades per
ABAQUA a Eivissa no podrà realitzar-se fins que finalitzin les
obres del projecte d’Artèries Generals de la dessalinitzadora a
les xarxes de distribució, Eivissa, contractades pel Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. 

Està prevista la finalització de les obres per finals de 2016
condicionada per subministrament elèctric a les mateixes.

Palma, 21 de novembre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 14788/16, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a plans d'igualtat.

En data 9 de juliol de 2016 es va publicar en el BOIB núm.
87 l’Acord del Consell de Govern de 8 de juliol de 2016 en
relació amb l’elaboració i la implantació dels plans d’igualtat
per al personal docent, el personal estatutari i el personal de la
resta d’ens que integren el sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Aquest acord aprova el següent:

Primer. Establir un termini de sis mesos des de l’aprovació
d’aquest Acord perquè la Conselleria d’Educació i Universitat
elabori un estudi i planifiqui la implantació de plans d’igualtat
per al personal docent, que ha de desenvolupar en un termini
màxim de dotze mesos.

Segon. Aprovar una primera fase d’implantació de plans
d’igualtat en el sector públic autonòmic que obliga les entitats
que figuren en l’annex 1 a elaborar i aprovar el pla d’igualtat
corresponent en un termini màxim de dotze mesos des de que
s’aprovi aquest Acord.

Tercer. Establir un termini de sis mesos des de que s’aprovi
aquest Acord perquè el Servei de Salut de les Illes Balears,
atesa la seva complexitat organitzativa i de personal elabori un
estudi i una planificació per implantar plans d’igualtat per al
personal estatutari, que haurà de desenvolupar en un termini
màxim de dotze mesos.

Quart. Encarregar a la resta d’ens del sector públic instrumental
no inclosos en l’annex 1 l’adopció de mesures destinades a
evitar qualsevol tipus de discriminació laboral i per garantir la
igualtat de tracte i d’oportunitats, d’acord amb el que estableix
l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva entre homes i dones.
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Cinquè. Establir unes pautes d’actuació comunes per elaborar
plans d’igualtat, que figuren en l’annex 2, sense perjudici
d’adaptar-les a les particularitats de cada entitat, sempre que es
compleixen les directrius que estableix la Llei orgànica 3/2007.

S’adjunta una còpia de l’Acord del Consell de Govern
esmentat.

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

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 14959/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a carpeta ciutadana.

El Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de
simplificació documental dels procediments administratius,
preveu la creació de la carpeta ciutadana, la qual es va
desplegar mitjançant l’Ordre de la consellera
d’Administracions Públiques, de dia 3 de juliol de 2014,
reguladora de la carpeta documental ciutadana i de l’arxiu
documental interadministratiu.

No obstant això, per fer possible la implementació de la
carpeta es requereix la implementació prèvia d’un sistema de
digitalització de documents en format paper. I, per això,
actualment estam a l’espera de l’arxiu documental, contracte
que actualment s’està executant des de la Direcció General de
Desenvolupament Tecnològic i preveiem que es finalitzi a final
d’aquest any 2016.

Una volta l’arxiu documental sigui una realitat, llavors
tenim previst aprovar un pla per a la implementació de la
carpeta ciutadana a més de l’elaboració i aprovació d’un
protocol per a la seva implementació.

Palma, 16 de novembre de 2016 
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 14960/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Des de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports
mitjançant la Direcció General de Participació i Transparència
s’ha treballat molt per millorar la qualitat i també la quantitat
d’informació que s’ofereix des del Portal de Transparència del
Govern de les Illes Balears, a l’apartat d’indicadors de
transparència 2016.

Quant als punts de la Proposició no de llei 5095/15 es pot
afirmar que la informació sol·licitada es troba en els següents
enllaços del portal de transparència.

La informació de l’apartat a) està publicada a l’enllaç de
l’indicador 1
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1847
&cont=88780

La informació de l’apartat b) està publicada a l’enllaç de
l’indicador 5
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1847
&cont=88787

La informació de l’apartat c) està publicada a l’enllaç de
l’indicador 56
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1847
&cont=89522

La informació de l’apartat d) està publicada a l’enllaç de
l’indicador 3
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1847
&cont=88602

Palma, 16 de novembre de 2016 
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 14961/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació ciutadana.

Actualment es publiquen pràcticament tots els projectes
normatius en fase d’informació pública al portal de participació
als efectes de facilitar la participació ciutadana. Les poques
excepcions que s’han donat fins ara, amb l’entrada en vigor de
la Llei 39/2015 serà d’obligat compliment la fase d’informació
pública.

Durant el 2016 s’han sotmès al procés participatiu 41
projectes normatius

Aquest és l’enllaç de l’històric de la publicació dels
projectes normatius des de l’any 2012.
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1285
&cont=82822

Palma, 16 de novembre de 2016 
La consellera de Transparència, Cultura i Esports
Ruth Mateu Vinent

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 14968/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a historial social únic i
homologat per a totes les administracions i entitats.

Actualment, a la nostra comunitat autònoma s’apliquen 5
sistemes informàtics diferents, que no es comuniquen i que
fragmenten la informació disponible.

Davant aquesta situació, des de la Conselleria d’Afers
Socials, a la legislatura 2007-2011 es varen regular els serveis
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socials comunitaris bàsics mitjançant el Decret 48/2011, de 13
de maig, pel qual es regulen els principis generals o les
directrius de coordinació de serveis comunitaris bàsics.

En l’article 8 s’estableix la composició de l’expedient
assistencial i història social, que és l’eix de tota la informació
per a la gestió dels serveis socials i planificació.

Respecte a aquest article, el dictamen del Consell Consultiu
estableix, en la seva consideració jurídica sisena que: “el model
d’història social, contrari als principis d’autonomia local i
insular, no té base legal” i conclou que és viable que el Govern
determini unes dades mínimes, però una norma modificadora
de la història social.

Per tant, el Govern de les Illes Balears no pot fer més
avanços dels que s’han fet fins ara, i són els consells insulars
els que tenen la responsabilitat de desplegar la normativa
específica que ho reguli.

Tot això, en el marc de la Conferència Sectorial, que té
entre d’altres la funció de coordinar el desplegament del
sistema de serveis socials, s’ha treballat aquest aspecte en
reiterades sessions, de tal manera que la conferència sectorial
del 14 de setembre de 2016, es va instar als consells insulars a
complir el que estableix el Decret 48/2011 pel que fa l’apartat
6 de l’article 17. A més, s’ha acordat avançar en la
compatibilitat i reutilització dels sistemes d’informació com per
exemple, la cessió d’aplicacions per part del Consell Insular de
Mallorca al Consell Insular de Formentera.

Palma, 22 de novembre de 2016 
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 15242/16, presentada per la
diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a intervenció d'un testimoni
suposadament protegit en el programa "Dues voltes".

Les decisions dels continguts de cada programa que fa IB3
segueixen el mateix procediment. La direcció del programa, en
aquest cas externa, proposa una escaleta de continguts, i des de
la cúpula de gestió i direcció d’IB3 la valora i valida, sempre
que reuneixi les condicions d’adequació dels continguts. En
aquest cas també es a actuar amb el mateix protocol. Es tracta
d’un programa d’actualitat, que recull els temes d’actualitat del
dia, i de la setmana, i que els sotmet a anàlisi plural de
professionals i polítics.

El tema ja havia sortit a l’edició informativa del notícies
vespre d’IB3, i es va considerar interessant recollir el testimoni,
com es fa en molts de casos i amb moltes notícies. El testimoni
estava gravat, no era cap intervenció al programa Dues Voltes.
El programa el va recollir com fa amb altres temes d’actualitat.

Santa Ponça, 28 de novembre de 2016
El director de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Montserrat

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 15243/16, presentada per la
diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a verificació de les
acusacions formulades a un programa d'IB3.

La intervenció era enregistrada i procedia d’informatius. Els
serveis informatius actuaren com és habitual en aquestes
situacions per interès periodístic.

La redacció va aconseguir un testimoni que figura al sumari
de l’operació i senzillament va enregistrar la seva versió dels
fets, que és la que figura al sumari. Una vegada enregistrat, es
va contactar amb la persona a la que feia referència el
testimoni, per conèixer la seva versió, que va ser la de negar els
fets, i es va incloure dins la informació.

IB3 no pren part, no jutja uns fets, ni decideix sobre
aquests. Sols es va recollir un testimoni audiovisual de
rellevància en un cas públic, quelcom que ja figura a una
diligència judicial. Els mitjans audiovisuals necessiten disposar
de material audiovisual per explicar les informacions, i en
aquesta ocasió es va poder aconseguir. Sempre es va fer constar
a la informació que era una versió d’una persona, en cap cas se
li va atribuir una qualificació de veracitat absoluta, causa del
procés judicial, perquè no és aquesta la tasca d’un mitjà, sinó
recollir el testimoni i oferir l’opció a les persones esmentades
de poder donar la seva versió, i incloure-la.

En tot cas es va contrastar que les manifestacions
coincidissin amb la informació que figura al sumari i que és
objecte d’investigació.

Santa Ponça, 28 de novembre de 2016
El director de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Montserrat

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 15244/16, presentada per la
diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a vigilància sobre les
activitats de la productora del programa "Dues voltes".

Tots els programes disposen de diferents controls per
part de la cadena, que van des dels aspectes tècnics, fins la
producció delegada, direcció de Televisió, direcció de
Transmèdia, direcció de Continguts i la direcció de l’Ens.

Les activitats d’una productora són compartides i es
comenten en el procés previ. Es confirma que el producte que
es realitza compleixi amb tot el que figura al contracte, i també
amb els principis fonamentals que informen l’existència de la
Radiotelevisió pública.

Santa Ponça, 28 de novembre de 2016
El director de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Montserrat
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Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 15245/16, presentada per la
diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris que s'apliquen per
triar les persones que han de comentar les diferents
seccions que s'emeten al programa "Dues voltes".

S’apliquen diferents criteris, perquè hi ha diferents
seccions. Quan es tracta de temes específics i molt
especialitzats, s’aposta per incloure al plató especialistes
tècnics en la matèria, sigui quina sigui, a més de protagonistes
i  testimonis personals que puguin explicar uns fets que
representin una determinada realitat.

Després, el programa disposa d’un llistat de comentaris
habituals, alguns periodistes, no tots, que són persones que es
caracteritzen pel seu coneixement de la realitat, i pel seu rigor.
En l’elecció d’aquestes persones, s’intenta que representin
d’una manera àmplia les diferents formes de pensament que
representen una societat, apostant per la pluralitat i la diversitat
d’opinions.

Santa Ponça, 28 de novembre de 2016
El director de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Montserrat

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 15246/16, presentada per la
diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a director i responsable del
programa "Dues voltes".

Les directores del programa Dues Voltes són les
periodistes Neus Albis i Marisa Goñi, que coordinen un equip
de professionals que elabora els continguts i que són revisats i
recolzats per IB3 a partir de l’esquema de treball habitual.

Santa Ponça, 28 de novembre de 2016
El director de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Montserrat

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 15248/16, presentada per la
diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a verificació de testimoni
protegit.

Es va comprovar que era un testimoni cert, inclòs al procés
judicial, de qui els investigadors protegeixen la seva identitat.
De fet, al sumari judicial figura identificat amb un nombre,
pràctica tradicional dels testimonis protegits per emparar
l’anonimat i independència. La verificació es va fer, però el
document que es va fer servir és una informació que cal
preservar per preservar també les fonts que va fer servir la
redacció per tal d’aconseguir aquesta informació.

Santa Ponça, 28 de novembre de 2016
El director de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Montserrat

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 15249/16, presentada per la
diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a responsabilitat d'IB3 en
relació amb la veracitat i l'exactitud dels continguts que
apareixen al programa "Dues voltes".

IB3 assumeix editorialment tots els continguts informatius
i els programes enregistrats que emet, sense excepcions. I en el
cas de continguts d’actualitat i informatius, fa servir tots els
mecanismes necessaris per contrastar i comprovar la veracitat
dels fets i en el cas dels entrevistats o convidats la seva
rellevància i interès formatiu. Que una persona figuri a un
sumari judicial formulant unes acusacions, i que es reculli
informativament, no pressuposa en cap cas que IB3 jutgi si les
acusacions són certes, ja que aquesta no és la missió d’un mitjà
de comunicació. IB3 comprova que les afirmacions que es
puguin fer sobre l’existència d’una investigació o del contingut
de l’esmentada investigació, incloent els fets que s’hi
descriuen, formin part efectivament de la investigació. Recollir
una denúncia de qualsevol tipus no vol dir que el mitjà doni la
raó ni la llevi a ningú. Senzillament es recull aquella denúncia,
i els fets que inclou.

En tot cas la responsabilitat dels continguts es regula
expressament en el contracte d’encàrrec de producció del
programa que es signa amb la productora. Es reprodueix a
continuació el redactat de la clàusula X Punt 2 del programa
Dues Voltes: X. Compromisos, garanties i responsabilitat

2) Garanties i responsabilitats sobre els continguts:

Les empreses garanteixen que respectarà durant l’elaboració
del programa juntament amb els principis informadors dels
continguts de l’ERTVIB, recollits en l’annex V, els preceptes
constitucionals recollits a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de
maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge i el títol XI del Codi
Penal relatiu als delictes contra l’honor, així com qualsevol
altra legislació que pogués ser aplicable.

Sense perjudici de la responsabilitat de l’EPRTVIB davant
terceres parts com a operador del canal de televisió i
responsable de la seva línia editorial, les empreses han de
mantenir l’EPRTVIB completament indemne per qualsevol
tipus d’infracció, sancions, responsabilitats o reclamacions de
tercers que duguin causa de la infracció per part de les
empreses del que s’estableix en els dos (2) paràgrafs anteriors.

Santa Ponça, 28 de novembre de 2016
El director de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Montserrat
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Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 15250/16, presentada per la
diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a persones responsables de
la supervisió de "Dues voltes".

IB3 revisa els continguts seguint els protocols establerts,
des dels continguts audiovisuals fins els de guió. Ho fa un
equip de persones, en funció de cadascuna de les vessants i dels
continguts, que van des de l’àrea de realització, tècnica, fins a
antena, producció delegada i transmèdia, i sempre supervisat
per la direcció de l’ens.

Santa Ponça, 28 de novembre de 2016
El director de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Montserrat

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 15262/16, 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'octubre.

L’import sol·licitat és: 11.795,74€.

Palma, 16 de novembre de 2016 
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BC)

A les Preguntes RGE núm. 15263/16 a 15266/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a import
d'operacions comunicat a l'Administració General de
l'Estat de Sanitat, d'Educació, de Serveis Socials i de la
resta l'octubre.

Total pendent de pagament a 31/10/2016 (deute comercial)

Àmbit Import de les operacions 
milers d’euros (deute comercial)

Sanitat 176.392,31
Educació     5.232,21
Serveis Socials     1.181,09
Resta   32.177,85

Palma, 16 de novembre de 2016 
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BD)

A les Preguntes RGE núm. 15267/16 a 15300/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents a tots els ajuntaments de les Illes Balears a 1 de
novembre de 2016.

Trobareu la resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
BE)

A les Preguntes RGE núm. 15334/16 a 15337/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments
pendents als consells insulars a 1 de novembre de 2016.

Consells Insulars Import pendent a 
01/11/2016

Consell Insular de Mallorca 20.474.108,55
Consell Insular de Menorca   5.067.037,08
Consell Insular d’Eivissa   3.936.484,34
Consell Insular de Formentera      649.567,68

Palma, 16 de novembre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BF)

A les Preguntes RGE núm. 15338/16 a 15371/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears a tots els ajuntaments de les Illes Balears
a 1 de novembre de 2016.

Trobareu la resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
BG)

A les Preguntes RGE núm. 15376/16 a 15379/16,
presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern
de les Illes Balears amb els consells insulars a 1 de
novembre de 2016.

Consells Insulars Deute pendent a
01/11/2016

Consell Insular de Mallorca 20.474.108,55
Consell Insular de Menorca   5.067.037,08
Consell Insular d’Eivissa   3.936.484,34
Consell Insular de Formentera      649.567,68

Palma, 16 de novembre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 16912/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença davant el Ple del Sr.
Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei
RGE núm. 5841/15.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2016, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca davant el Ple de la cambra, per tal de retre
compte del compliment de la proposició no de llei esmentada,
relativa a inici de les gestions per declarar Tagomago i els illots
de Llevant com a Reserva natural i marina; i acorda d'incloure'l
a la propera sessió plenària.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14328/16.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
16821/16, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
proposta per a la recuperació dels antics traçats ferroviaris de
Mallorca i la seva reconversió en vies verdes.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)
Sol·licitud de celebració de sessions extraordinàries de

la Comissió no permanent d'investigació sobre les
autopistes d'Eivissa (RGE núm. 16982/16). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2016, atès l'escrit esmentat, presentat pels
grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, i, conformement amb l'establert
als articles 66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, acorda d'admetre a tràmit la
solAlicitud de celebració de sessions extraordinàries per tal que
la comissió no permanent d’investigació esmentada pugui dur
a terme les compareixences sol·licitades; i, consegüentment,
sotmetre a la consideració de la Junta de Portaveus la inclusió

en l’ordre del dia de la sessió plenària que n’ha de resoldre,
abans que finalitzi el present període de sessions.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 16881/16. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2016, conformement  amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat
David Martínez i Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a central tèrmica de Maó, inclosa a l'ordre del
dia de la sessió plenària de dia 7 de desembre de 2016, per la
pregunta RGE núm. 16983/16, relativa a habitatges d'Ibavi.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaracions de béns patrimonials i activitats que

proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics
dels diputats i les diputades.

En compliment de l'article 21.2bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i un cop rebuda la conformitat de
la Mesa de la cambra, en sessió de dia 7 de desembre de 2016,
es procedeix a la publicació de la declaració de béns
patrimonials i activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics dels diputats i les diputades,
corresponent a la Sra. Maria Salom i Coll, a la qual podeu
accedir a través de l'enllaç següent: Maria Salom i Coll.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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	A les Preguntes RGE núm. 13489/16 a 13495/16, presentades pel diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relatives a alumnes matriculats a ESO als IES Biel Martí, al Josep Maria Quadrado, Maria Àngels Cardona, Ramis i Ramis, Josep Miquel Guàrdia, Cap de Llevant i Pasqual Calbó.
	A les Preguntes RGE núm. 13502/16 a 13521/16, presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relatives a substitucions de personal sanitari els mesos de juliol i agost de 2016 a Gerència d’Atenció Primària, als Hospitals de Son Llàtzer, d’Inca, de Manacor, de Son Espases, a Centres Hospitalaris de l’antiga GESMA de Mallorca,  a les Àrees de Salut de Menorca i d’Eivissa, al 061 i als Serveis Centrals de l’Ibsalut.
	A la Pregunta RGE núm. 13522/16, presentada per la diputada Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocols del Govern balear davant les agressions sexuals.
	A la Pregunta RGE núm. 13865/16, 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'agost.
	A les Preguntes RGE núm. 13866/16 a 13869/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a import d'operacions del pendent de pagament a l'Administració General de l'Estat el setembre de Serveis Socials, d'Educació, de Sanitat i de la resta.
	A les Preguntes RGE núm. 13870/16 a 13903/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents a tots els ajuntaments de les Illes Balears a 1 d’octubre de 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 13937/16 a 13940/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents als consells insulars d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca a 1 d’octubre de 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 13941/16 a 13944/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca a 1 d’octubre de 2016.
	A les Preguntes RGE núm. 13945/16 a 13978/16, presentades pel diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears amb tots els ajuntaments de les Illes Balears a 1 d’octubre de 2016.
	A la Pregunta RGE núm. 14362/16, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a acusació del cas "Ópera Calatrava" i "Palau" (I).
	A la Pregunta RGE núm. 14363/16, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a acusació del cas "Ópera Calatrava" i "Palau" (II).
	A la Pregunta RGE núm. 14364/16, presentada per la diputada María Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a acusació del cas "Ópera Calatrava" i "Palau" (III).
	A la Pregunta RGE núm. 14397/16, presentada per la diputada Olga Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a seu de l'Orquestra Simfònica.
	A la Pregunta RGE núm. 14649/16, presentada per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subministrament d'aigua dessalada a Sant Joan de Labritja.
	A la Pregunta RGE núm. 14788/16, presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans d'igualtat.
	A la Pregunta RGE núm. 14959/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carpeta ciutadana.
	A la Pregunta RGE núm. 14960/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència, accés a la informació pública i bon govern.
	A la Pregunta RGE núm. 14961/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació ciutadana.
	A la Pregunta RGE núm. 14968/16, presentada per la diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a historial social únic i homologat per a totes les administracions i entitats.
	A la Pregunta RGE núm. 15242/16, presentada per la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intervenció d'un testimoni suposadament protegit en el programa "Dues voltes".
	A la Pregunta RGE núm. 15243/16, presentada per la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a verificació de les acusacions formulades a un programa d'IB3.
	A la Pregunta RGE núm. 15244/16, presentada per la diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vigilància sobre les activitats de la productora del programa "Dues voltes".
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