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1. PLE DEL PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Elecció del càrrec de president del Parlament de les Illes

Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de febrer de 2017, procedí a l'elecció de president del
Parlament de les Illes Balears, d'acord amb l'establert als
articles 37, 38 i 40 del Reglament de la cambra. El resultat de
la dita elecció ha estat el següent:

• Vots vàlids: 59
• Vots a favor del Sr. Baltasar Picornell i Lladó: 34
• Vots a favor de la Sra. Maria Núria Riera i Martos: 20
• Vots en blanc: 5

En conseqüència, en haver obtingut el vot de la majoria dels
membres de la cambra, queda elegit president del Parlament de
les Illes Balears, el Molt Hble. Sr. Baltasar Picornell i Lladó.

Palma, a 14 de febrer de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 30 de novembre de 2016, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 14820/16, relativa
a regulació i control de publicitat sanitària, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a desenvolupar les competències legals i
estatutàries que tenen encomanades en ordre a implementar una
adequada regulació i control de la publicitat de productes,
activitats i serveis sanitaris a les Illes Balears que faciliti i ajudi
que aquesta estigui ajustada a criteris de veracitat en relació
amb la salut de les persones i amb evitar la publicitat
enganyosa i/o deslleial.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar, en l’àmbit de les competències de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de salut

pública i consum, la inspecció de les activitats de publicitat
sanitària, amb la finalitat de garantir, de manera efectiva, que
es compleixin no només els requisits sanitaris en la venda i la
distribució de serveis i productes sanitaris, sinó també els de la
publicitat i la propaganda d’aquests serveis, amb l’objectiu que
estiguin ajustades a criteris de veracitat i claredat, evitant la
publicitat enganyosa i/o deslleial, limitant tot allò que pugui
constituir un perjudici per a la salut i actuant en prevenció de
situacions de frau i/o intrusisme professional.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir la col·laboració necessària amb els
col·legis professionals sanitaris i les associacions de
consumidors i consumidores de les Illes Balears, amb la
finalitat de participar, en l’àmbit de les seves competències, en
l’adequat control de la publicitat de caràcter sanitari.

A la seu del Parlament, 7 de desembre de 2016.
La secretària en funcions de la comissió:
Montserrat Seijas i Patiño.
La presidenta en funcions de la comissió:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 30 de novembre de 2016, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 15901/16, relativa
a exercici del dret a la segona opinió mèdica en el servei de
Salut de les Illes Balears, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar mitjançant un decret el dret del pacient
a una segona opinió mèdica.

A la seu del Parlament, 7 de desembre de 2016.
La secretària en funcions de la comissió:
Montserrat Seijas i Patiño.
La presidenta en funcions de la comissió:
Sandra fernández i Herranz.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 395/16, del diputat Santiago
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
peticions del Consell de Menorca quant a una possible
modificació de la Llei turística.

S'han dut a terme diferents reunions on s'han anat recollint
les diverses opinions i consideracions per part del Consell de
Menorca, així com amb la resta de consells. Seguim en un

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-029.pdf#page=23
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constant diàleg amb les distintes administracions per tal
d'arribar al màxim consens possible.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
B)

A les preguntes RGE núm. 2896/16 a 2898/16, 2901/16
a 2903/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relatives a caps
de servei de l'Hospital d'Inca, de l'Hospital Mateu Orfila i
de l'Hospital Can Misses, i a coordinadors dels centres de
salut  d'Atenció Primària de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa.

Ateses les característiques de les respostes, les podeu
consultar en els enllaços següents: 2896, 2897, 2898, 2899,
2901, 2902 i 2903.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 2899/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a caps de servei de l'Hospital de
Formentera.

No hi ha caps de servei a l'Hospital de Formentera.

La consellera de Salut
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 2904/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cost de l'assistència públicoprivada.

Cada procés que es fa concertat a la sanitat privada pot tenir
un cost diferent depenent de la necessitat específica del pacient,
per tant, no es pot enumerar i especificar el que es paga per
cada un d’ells.

Palma, 1 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 2906/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a qualitat assistencial.

Per a la seva avaluació es segueixen els criteris establerts
dins el Concert singular adjudicat el 2013.

Palma, 29 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 2915/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de radioteràpia, 6.

Tot el personal tècnic encarregat de prestar el servei de
radioteràpia, reuneix tots els requisits de titulació legal
requerida i solvència tècnica que garanteix la correcta activitat
sanitària i compliment amb les garanties de qualitat.

Segons certificat del responsable de la UTE el personal
facultatiu coordinador reuneix els requisits d’un mínim de 3
anys en experiència en un servei d’oncologia radioteràpica i el
personal facultatiu una experiència mínima de 100 casos any.

Palma, 1 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 2933/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transport sanitari terrestre.

Una vegada anulAlats tots els expedients tramitats fins el
juny de 2015 per part del Tribunal Central Administratiu,
reiniciar la tramitació per a la posterior licitació dels
expedients.

Palma, 29 de març de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 3876/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en matèria d'hàbits i vida
saludable.

La Direcció General de Salut Pública i Participació té
previstes per a l’any 2016 les següents actuacions des del servei
de promoció:

Dins l’àmbit comunitari:
• Promoure l’estratègia de la salut a totes les polítiques a les

institucions.
• Crear el grup de treball de promoció de la salut coordinat

amb l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció de la
malaltia del SNS.

• Actualitzar i mantenir el catàleg d’Associacions de Malalts
i grups d’ajuda mútua.

• Elaborar el mapa d’actius a les Illes Balears en
colAlaboració amb Atenció Primària de l’Ibsalut i
participació comunitària.

• Participar a les campanyes de sensibilització d’hàbits
saludables.

• Consolidar el projecte “Sabor a Mediterrani”: Establiments
de restauració promotors de dieta mediterrània.
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• Elaborar un catàleg de recursos per a gent gran en
colAlaboració amb l’Observatori de persones majors del
Consell Insular de Mallorca.

Dins l’àmbit educatiu:
• Impulsar els programes de promoció de la salut a l’entorn

escolar i la Universitat.
• Impulsar la Comissió Mixta Salut-Educació.
• Consolidar el Projecte Centres Escolars Promotors de Salut.
• Elaborar un catàleg de programes i accions de promoció de

la salut en l’entorn escolar.
• Realitzar un estudi de prevalença de l’obesitat infantil i

juvenil EPOIB II.
• Millorar l’oferta alimentària als centres educatius i la UIB.

Dins l’àmbit sanitari:
• Promoure un envelliment actiu i saludable a la població

major de 50 anys en colAlaboració amb Atenció Primària.
• Consolidar el projecte rutes saludables al voltant dels

Centres de Salut en colAlaboració amb Atenció Primària.
• Implementar el programa de prescripció física als Centres

de Salut en colAlaboració amb Atenció Primària.
• Impulsar el projecte Centres de salut i hospitals saludables.

Palma, 18 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
I)

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

Subgrups Import Nombre
profess.

2015-04 1.677.148,91 5.460

Directius
A1
A2

7.666,37
4.508,01
3.158,36

22
12
10

Gestió i serveis
A1
A2
AP
C1
C2

238.010,93
11.257,34
23.357,34
54.528,90
37.103,34

111.764,24

1.270
43
83
349
177
618

Sanitaris
A1
A2
C1
C2

1.431.471.61
620.007,66
589.481,52
31.069,41

190.913,02

4.168
1.322
1.747
158
941

Palma, 18 d'abril de 2016
La consellera de Salut
Patrícia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
J)

A les preguntes RGE núm. 4025/16 a 4030/16, de la
diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a modificacions de la
relació de llocs de feina (1 a 6).

Les modificacions de la relació de llocs de treball responen
a les necessitats d’adaptació a la nova estructura del Govern.
Tot i que es poden haver produït reunions internes dins cada
direcció general de la Conselleria de Salut, és la Mesa Sectorial
de Serveis Generals de la CAIB l’encarregada de conduir i
tractar les esmentades modificacions.

Adjunt us remet la resta de documentació solAlicitada.

Palma, 18 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 4715/16, del diputat Vicent
Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ressonàncies magnètiques a l'Hospital Can Misses 2015.

Juliol 30
Agost 88
Setembre 85
Octubre 99
Novembre 97
Desembre 150

Palma, 18 d’abril de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
L)

A les preguntes RGE núm. 6133/16 a 6137/16, de la
diputada Sra. Elena Baquero i González, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a percentatge de
nouvinguts escolaritzats durant el curs 2014/15 a Mallorca,
Menorca, Eivissa, Formentera i als municipis de les Illes.

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, la
podeu consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
M)

A les preguntes RGE núm. 6138/16 a 6145/16, de la
diputada Sra. Elena Baquero i González, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a escoletes infantils de 0-3
anys  i a escoletes infantils de 0-3 anys fora de la xarxa del
Govern a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, la
podeu consultar en aquests enllaços: Annex I i Annex II.
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Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 6158/16, de la diputada Elena
Baquero i González, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a percentatge de matriculats a escoles de música de
les Illes.

Alumnes matriculats per illes

Illa Alumnat % del total

Mallorca 7.123 77%

Menorca 1.454 15,7%

Eivissa i Formentera 664 7,3%

Total 9.241

Percentatges sobre la població entre 5-19 anys

Alumnat Població % del total

Mallorca 7.123 134.664 5,3%

Menorca 1.454 14.809 9,8%

Eivissa i
Formentera

664 21.101 3,2%

Total Illes
Balears

9.241 170.574 5,4%

Total
nacional

324.328 6.383.198 5,1%

Font: Estadista dels ensenyaments no universitaris. Subdirecció
General d’Estadística i Estudis del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports i de l’Institut Nacional d’Estadística.

Palma, 10 de gener de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 8982/16, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació dels directors dels centres en
l'elaboració del Pla d'innovació dels centres d'educació.

Segons recull la Resolució del conseller d’Educació i
Universitat de 12 de juliol de 2016 per la qual s’aprova la
selecció definitiva dels centres docents de titularitat pública
dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, d’acord
amb la convocatòria de 22 d’abril de 2016, per implantar-hi
plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels
centres durant el curs 2016-2017, es varen presentar 48 CEIP
per a les 20 places convocades i 19 IES per a les 10 places
convocades; també es va presentar un CEE. Això suposa una
participació de més d’una cinquena part dels CEIP i més d’una
quarta part de l’IES.

Palma, 19 de gener de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 8983/16, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per solucionar els problemes d'espai del
colAlegi d'Es Mercadal.

La redacció del projecte d’un nou CEIP es troba
contemplada al Pla d’Infraestructures Educatives.

Palma, 16 de gener de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 8985/16, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millores a l'Institut Joan Ramis de Maó.

Durant el 2016 s’ha reparat la caiguda de part del fals sostre
de l’aula de música i s’ha fet el reforç estructural del sostre per
evitar nous despreniments. A més, també s’ha dut a terme una
actuació de reforma i impermeabilització de la coberta.

Palma, 10 de gener de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 8986/16, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei de neteja al Conservatori de Música de
Maó.

D’acord amb la informació que consta al GESTIB, hi ha
una netejadora donada d’alta el 14 de novembre de 2016.

Palma, 19 de gener de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 10415/16, de la diputada Sra.
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-proposta per les Illes Balears, relativa a paga extra dels
professors de la concertada.

Està prevista la recuperació de l'import pendent (49,73%)
en els mateixos exercicis pressupostaris que el professorat de
l'ensenyament públic.

El conseller d'Educació i Universitat:
Martí March i Cerdà.
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Ordre de Publicació
T)

A les preguntes RGE núm. 11145/16 a 11153/16, del
diputat Enrique Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a dades del programa Turisme Sènior
(sortides) a Mallorca, a Menorca i a Eivissa els anys 2014,
2015 i 2016.

Malauradament, no tenim dades sobre el moviment de
turisme sènior ni del programa Imserso. Les dades d’aquests
dos programes les té el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat.

Les dades solAlicitades es poden trobar a les memòries
anuals que es publiquen a:
http://www.es/imserso 01/el imserso/informes anuals/index.htm

Palma, 18 d’octubre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
U)

A les preguntes RGE núm. 11256/16 i 11257/16, del
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relatives a pàgina web de
l'Agència de Turisme (I i II).

A la consulta, no especifica quin era del domini ni la pàgina
concreta que presentava problemes.

S’ha comprovat si durant el mes de juliol i ha hagut
constància de qualque caiguda dels sistemes a Amazon, aquests
servidors contenen les pàgines web vinculades als dominis
illesbalears.travel/illesbalears.es.

La comprovació s’ha fet des de l’empresa gestora que té
accés als registres de funcionament dels servidors Amazon, i
addicionalment, també monitoritzen l’activitat d’aquests
mitjançant software no dependents d’Amazon.

Ens confirma que no hi ha hagut cap caiguda dels sistemes
en el període especificat:
• No hem tengut cap correu d’alarmes sobre la manca de
disponibilitat al juliol.
• En els logs d’AWS apareix una fallada d’ELB
(Balancejador de Càrrega) el 5 de juliol des de les 15:52 a les
13:00.
• No hi ha cap error de “StatusCheckFailed” en cap instància
durant el mes de juliol.
• En l’històric d’estats de servei d’AWS tots els dies de juliol
apareixen en verd (el servei està operant normalment per a la
zona d’Europa.
• En el monitoratge interna (via scripts) que revisa el servei
de la instància que està servent www.illesbalears.travel no hi ha
cap error.
• En el monitoratge d’ús del sistema operatiu no s’observa
cap problema o caiguda durant el mes de juliol.
• La sonda externa que revisa la disponibilitat de la pàgina
registra un esdeveniment el dia 7 de juliol que coincideix amb
un avís de manteniment per part del proveïdor del servei de
monitoratge (tots els clients tenen aquest esdeveniment).

D’altra banda els Microsites de la CAIB que es gestionen
des de l’ATB atb.caib.es i dadesdelturisme.caib.es, una vegada
consultada la seva activitat a les dates assenyalades no hi ha
constància de cap fallida en el servei, total o parcial.

Gràfiques

Palma, 18 d’octubre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 11402/16, de la diputada Olga
Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
llançadores d'Es Trenc.

La línia d’autobús que connecta Sa Ràpita i Es Trenc-Ses
Covetes ha traslladat 24.170 viatgers des de 4 de juliol fins a
l’11 de setembre de 2016. 60 dies de servei.

El mes de juliol el nombre de passatgers va ser de 8.981.
El mes d’agost el nombre de passatgers va arribar als

13.131.
El setembre el nombre d’usuaris va ser de 2.058.
La mitjana diària ha estat de 402 viatgers.

La xifra més alta en un sol dia es va registrar el dissabte 13
d’agost, amb un total de 727 viatgers. 

La setmana del 8 al 14 d’agost se va registrar el nombre
d’usuaris més alt arribant als 3.486.

El cost d’implantar els tres busos llançadora durant 60 dies
entre Sa Ràpita i es Trenc ascendeix als 96.902€ sense IVA.

D’aquesta xifra s’han de restar els ingressos per tiquet
d’ORA que suposa 1.721€.

S’han destinat tres autobusos al servei, que ha tingut una
freqüència d’un servei cada 15 minuts, des de les 10.00 hores
del matí fins a les 20.45 hores.

Palma, 23 de gener de 2017
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons

Ordre de Publicació
W)

A la pregunta RGE núm. 11403/16, de la diputada Olga
Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
jornades esportivofamiliars.

La Direcció General d’Esports i Joventut de la Conselleria
de Transparència, Cultura i Esports no té entre les seves
competències organitzar cap tipus de jornades esportives
familiars per la qual cosa no podem respondre a les seves
preguntes al no ser competència del Govern de les Illes
Balears.

Palma, 24 de gener de 2017
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons
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Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 11563/16, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a gestions de turisme (I).

El Govern està treballant amb el Consell de Mallorca en els
treballs previs a l’elaboració del PIAT. En aquest marc, entre
altres coses, s’hi estan valorant totes aquestes qüestions.

Palma, 16 de gener de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 11564/16, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a gestions de turisme (II).

Aquest govern no té les competències per limitar l’arribada
de turistes.

Palma, 16 de gener de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 11565/16, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a gestions de turisme (III).

El Govern informa o valora sobre activitats puntuals que es
puguin desenvolupar en espais naturals. Tot i això, seguint les
evidències de pressió humana, sobretot en temporada alta està
clar que hi ha zones sensibles i protegides que tenen una
càrrega superior a la seva capacitat i, atenent al compromís i a
la filosofia d’aquest Govern, s’estan fent passes per a regular
aquesta pressió. Un exemple clar n’és es Trenc que, tot i ja
comptar amb figures de protecció (per exemple XN2000), es
vol dotar de la figura de Parc Natural i el seu corresponent
PORN (que serà el document normatiu que regularà
específicament els usos que es donin dins l’espai). D’altra
banda s’estan elaborant els plans de gestió de XN2000 per a,
entre altres coses, regular l’ús públic sobre aquests espais
naturals.

Palma, 16 de gener de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 11566/16, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a gestions de turisme (IV).

A les Illes Balears es comercialitzen cada vegada més
estades turístiques en habitatges, tant unifamiliars com
plurifamiliars. La manca de reglamentació necessària ha permès

el desenvolupament d’aquesta activitat sense el necessari
control administratiu ni les exigències fiscals pròpies de
qualsevol altra activitat econòmica.

Cal tenir present que dins l’economia de mercat, el futur del
negoci dins habitatges residencials s’anirà consolidant com una
oferta més i es professionalitzarà el servei. És previsible que en
el futur, molts dels hotels també oferiran aquesta altra oferta; de
fet en algunes ciutats com Madrid ja es fa. També cal preveure
que les webs s’especialitzaran per seguir creixent i,
probablement a la llarga, també oferiran habitacions d’hotels a
la seva oferta. Aquests portals on line, han revolucionat la
tradicional  comercialització turística, controlada fins ara pels
TTOO. La realitat objectiva és que internet ha ampliat el
negoci turístic a tots els nivells.

Palma, 16 de gener de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 11567/16, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a gestions de turisme (V).

No.

Palma, 16 de gener de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 11568/16, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a gestions de turisme (VI).

Aquest govern treballa per a racionalitzar l’impacte de
l’activitat turística en l’àmbit social, econòmic i medi
ambiental.

Palma, 16 de gener de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 12737/16 a 12738/16, del
diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relatives a inversions als
CEIP Colònia de Sant Jordi i Ses Salines.

La inversió realitzada en infraestructures per part de l’Ibisec
en els dos CEIP durant els últims deu anys és la següent:

CEIP Ses Salines:
2016 96.200€
2014   6.800€
2007      405€
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-059.pdf#page=75
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-059.pdf#page=75
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-059.pdf#page=75
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-059.pdf#page=75
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-059.pdf#page=75
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-062.pdf#page=21


BOPIB núm. 83 -  14 de febrer de 2017 4251

CEIP Colònia de Sant Jordi:
2014 14.280€
2010   4.000€
2007 11.200,23€

Palma, 16 de gener de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 13487/16, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a actuacions a les calderes del Cap de Llevant.

Des d’aquesta mateixa data no figura cap registre d’entrada
que faci referència en aquest tema.

Palma, 13 de gener de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AF)

A les preguntes RGE núm. 13904/16 a 13936/16, del
diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents a
1 d’octubre de 2016 als ajuntaments de Llucmajor, de
Manacor, de Maó, de Maria de la Salut, de Marratxí, de
Montuïri, de Muro, de Palma de Mallorca, de Petra, de
Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant
Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de
Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des
Cardassar, de Sant Lluís,  de Santa Eugènia, de Santa
Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del
Camí, de Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de
Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de
Vilafranca de Bonany.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AG)

A les preguntes RGE núm. 13979/16 a 14011/16, del
diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern a 1
d’octubre de 2016 als ajuntaments de Llucmajor, de
Manacor, de Maó, de Maria de la Salut, de Marratxí, de
Montuïri, de Muro, de Palma de Mallorca, de Petra, de
Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant
Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de
Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des
Cardassar, de Sant Lluís,  de Santa Eugènia, de Santa
Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del
Camí, de Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de
Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de
Vilafranca de Bonany.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AH)

A les preguntes RGE núm. 14440/16 a 14442/16 i
15051/16 a 15063/16, de la diputada Sra. Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a error en els
protocols, a dades de bullying, a protocol de prevenció,
detecció i intervenció per evitar situacions d'assetjament
escolar i a incident al centre Anselm Turmeda (1 a 13).

Des del minut u quan començàrem a treballar a la
Conselleria, hem tengut una política de tolerància 0 cap a
qualsevol tipus de violència a les aules. És per això que des de
l’inici de legislatura vàrem dotar l’Institut de Convivència de
contingut, hem elaborat un protocol de bullying, feim un
seguiment de tots els plans de convivència als centres i
realitzam formació als docents i als centre perquè puguin
prevenir aquest tipus de situacions. És a dir, diàriament a la
Conselleria hi ha 4 persones treballant per donar suport als
centres en la prevenció de la violència i sobretot en la millora
de la convivència a les aules i en els centres.

Així i tot, el risc 0 no existeix.

1. Dimecres 5 d’octubre es produeix una agressió per la
disputa d’una pilota el temps del pati on hi intervenen 7
alumnes. El decret de drets i deures dels alumnes qualifica
aquest fet de greument perjudicial per a la convivència en el
centre.
2. En aplicació del Decret la Direcció del centre va sancionar
els alumnes, de conformitat amb els pares, amb 5 i 3 dies
d’expulsió del centre i posteriors mesures restauratives.
3. La directora seguia la normativa vigent de vigilància de
patis. Hi havia quatre professors de vigilància, dos en el pati
del conflicte.
4. Els informes d’Inspecció i del Ministeri de l’Interior
conclouen que no es tracta d’un cas de bullying.
5. Els pares varen solAlicitar un canvi de centre i la nina i la
seva germana foren traslladades al centre sol•licitat.

En tot moment, la nostra preocupació ha estat protegir la
nina. I en tot moment hem orientat la nostra feina al seu
benestar. Ens hem reunit amb la família des de que es varen
produir els fets i encara ara es fa un seguiment de l’integració
de la nina a la seva nova escola.

Es va produir una agressió a una alumna per la disputa
d’una pilota en el temps del pati on hi varen intervenir 7
alumnes.

D’acord amb el decret de drets i deures es tracta d’una falta
greu. En aplicació de l’article 57 del decret de drets i deures es
sancionà als alumnes implicats, de conformitat amb els seus
pares.

Fins que no vàrem tenir tots els elements del cas, Inspecció
no va trobar oportú fer l’informe final. Havent-hi menors
implicats s’havia d’actuar amb prudència. Es varen contrastar
tots els elements.

Hi ha hagut dues investigacions paralAleles: d’una banda,
l’informe dut a terme per part de dos inspectors i d’altra banda,
la investigació policial realitzada a través de fiscalia.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-064.pdf#page=11
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L’agressió es va produir dimecres dia 5 d’octubre a l’hora
del pati. La Conselleria actuà des d’un primer moment. El fet
fou comunicat al Departament d’Inspecció Educativa dijous dia
6 d’octubre. És a dir, el dia següent la Conselleria té
coneixement dels fets. El mateix divendres dia 7 d’octubre dos
inspectors van a les vuit del matí al centre. També el mateix
divendres dia 7, la consellera Fina Santiago, que exercia de
portaveu, explica el cas després del Consell de Govern.

Dimarts dia 11 d’octubre férem una roda de premsa al
Parlament per a explicar el cas als mitjans de comunicació. En
tot moment hem treballat amb la màxima precaució, prudència
i rigor. No hem d’oblidar que tots els implicats no només són
menors d’edat, sinó que tenen entre 8 i 12 anys i són
imputables. Des de la Conselleria tenim una política de
tolerància 0 cap a les agressions.

La mare va demanar un canvi de centre per a la nina i la
seva germana i han estat traslladades d’acord amb la voluntat
de la família al centre de la seva elecció. Inspecció educativa ha
fet un seguiment de la seva integració al nou centre mitjançant
un seguiment de les seves necessitats per part de dos tutors i del
personal de l’equip de suport.

El centre s’ha fet càrrec de tot el material didàctic i llibres
de text de les dues nines, a càrrec del fons d’emergència social,
que també es farà càrrec de les activitats escolars
complementàries. El centre ha ofert una activitat extraescolar
gratuïta a cada una de les germanes.

No és un cas de bullying. Va ser una agressió al pati. La
nina estava integrada en el centre. El ministre de l’Interior
també declarà als mitjans de comunicació que no es tracta d’un
cas de bullying, sinó una agressió.

Tampoc no hem d’oblidar els altres menors implicats. I no
hem d’oblidar que es tracta de menors d’edat. En aquest sentit,
des de la Conselleria també estam fent un seguiment de la seva
evolució després dels fets.

El pati estava vigilat per dos professors i organitzat
adequadament. El risc 0 no existeix. Treballarem per a millorar
la vigilància.

El centre Anselm Turmeda és un centre amb una trajectòria
a la barriada i aquests fets han afectat al centre, com a la seva
imatge. Des de la Conselleria treballam i seguirem fent-ho
perquè el centre pugui recuperar la normalitat i el prestigi
perduts.

Pel que fa al nomenament de la direcció del centre, aquest
s’havia fet correctament d’acord amb la normativa vigent.

Pel que fa al protocol de bullying, és el primer protocol
d’aquestes característiques que elabora la Conselleria
d’Educació. El protocol dóna seguretat i confiança als centres
i a les famílies. Els centres estan obligats a tenir un protocol
propi inclòs dins el Pla de Convivència.

El protocol prioritza la prevenció, per evitar situacions
d’assetjament als centres i a més dóna eines per facilitar la
resolució dels conflictes si ha s’han produït. La comunitat
educativa ha participat en l’elaboració del protocol, que utilitza
metodologies contrastades. El protocol facilita la coordinació

de totes les parts implicades (alumnes, famílies, professorat,
agents policials i judicials, inspecció...) i responsabilitza al
director del centre per la posada en marxa del protocol.

Així mateix es reforça la idea que és el grup qui pot aturar
l’assetjament. En aquest sentit és important la implicació de
tota la comunitat en crear un bon clima de convivència i aturar
qualsevol tipus de violència.

Amb el protocol s’ha donat formació als docents i a
diferents parts implicades per a poder detectar els casos
d’assetjament i per a prevenir-los.

S’ha donat formació als docents per a l’aplicació del
protocol:
1. S’ha remès el protocol a tots els centres sostinguts amb fons

públics de les Illes Balears.
2. S’han convocat sessions de difusió dirigides a les diferents

illes i destinades a diferents sectors:
• Reunió informativa al Departament d’Inspecció
Educativa (març 2016).
• Reunió informativa a tots els/les directors i directores
dels centres (abril 2016).

Eivissa 2 grups
Inca 1 grup
Menorca 2 grups
Manacor 1 grup
Palma 1 grup

• S’ha format docents adreçat preferentment a equips
directius, equips d’orientació i membres de la comissió de
convivència. Aquestes formacions han tengut una durada
d’entre 12 i 14 hores, cada una i s’ha realitzat als següents
CEP (maig i juny 2016):

CEP d’Eivissa 2 grups
CEP Formentera 1 grup
CEP d’Inca 1 grup
CEP de Menorca 2 grups
CEP de Manacor 1 grup
CEP de Palma 5 grups
Total        12 grups (320 docents)

Objectius de les formacions:
• Conèixer el protocol d’assetjament escolar entre iguals i

disposar de recursos per a la seva prevenció.
• Disposar d’eines per a la seva detecció.
• Saber intervenir en casos d’assetjament escolar.

També s’ha difós el protocol a diferents parts implicades en
la detecció i posterior tractament de l’assetjament:
• Policies tutors (Jornada policies tutors Felanitx i reunió

amb els policies tutors de Mallorca).
• Serveis de l’àmbit de la salut (Jornada Son Espases, PACs,

consulta jove).
• Jornades ODDM.

Durant aquest curs es realitzaran més cursos de formació.
En aquests moments el calendari de formació per al proper curs
es troba en fase de disseny a l’espera de la reunió amb
Formació del Professorat.
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Demandes sobre assetjament escolar realitzades a l’Institut
per a la Convivència Escolar el curs 2015-2016,

De les 261 demandes realitzades a l’Institut de Convivència
de la Conselleria d’Educació i Universitat el curs 15/16, 130
(49.8%) han estat originades per una presumpta situació de
bullying  o de bullying i ciberbullying; sols hi ha hagut una
demanda només per ciberbullying. Així mateix aquestes
demandes s’han realitzat en un 2.3% són d’infantil, un 50% per
centre de primària, un 44.6% per centres de secundària i un
1,5% de centres d’educació especial.

Palma, 4 de gener de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 14450/16, de la diputada
Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a menjador escolar a Sant Joan de Labritja.

El centre ha presentat recentment una solAlicitud per
comptar amb un menjador després d'haver-lo aprovat en consell
escolar. La conselleria està tramitant aquesta solAlicitud i
previsiblement el proper curs el centre tendrà menjador escolar.

Palma, 16 de gener de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 14451/16, de la diputada
Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a barreres arquitectòniques als centres escolars
d'Eivissa.

Adjunt trobarà el Pla d’infraestructures educatives, on es
detalla tot el treball que realitza i seguirà realitzant el Govern
per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en els centres
escolars.

Palma, 16 de gener de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 14656/16, de la diputada
Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes d'eliminació d'amiant als centres
educatius d'Eivissa.

Els projectes per a l’eliminació de l’amiant a l’IES Blanca
Dona, IES Isidor Macabich i al CEIP Buscastell es troben en
redacció.

Palma, 16 de gener de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AL)

A les preguntes RGE núm. 14722/16 a 14741/16, del
diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centres d'ensenyament d'educació
infantil, d'educació primària i d'educació secundària que té
previst construir el Govern en aquesta legislatura a
Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera, a centres
d'ensenyament finançats directament amb recursos propis
a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i a convenis
amb entitats locals de cada illa relatius a la construcció de
centres d'ensenyament.

Adjunt trobarà el Pla d'infraestructures educatives on es
troba la informació solAlicitada.

El conseller d'Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 14965/16, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Declaració de Tagomago i els illots de
Llevant com a reserva natural i marina.

Actualment la zona compresa en la proposta de reserva
natural de Tagomago compta amb diferents figures de
protecció, essent una d’elles la Xarxa Natura 2000, figura que
deriva de dues directives europees (la Directiva 2009/147/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de
2009, relativa a la conservació de les aus silvestres i la
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992,
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna de
flora silvestres), que defineix els mecanismes per assegurar la
seva conservació a través dels plans de gestió.

Des de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat
s’està treballant en l’elaboració i aprovació dels plans de gestió
dels espais de la Xarxa Natura 2000 que manquen per aprovar,
essent un d’ells del Pla de gestió d’illots de llevant d’Eivissa,
que inclou el LIC ES5310107 Àrea Marina de Tagomago i el
LIC i ZEPA ES0000082 Tagomago.

D’acord amb l’article 37 del text consolidat de la Llei
42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat, correspon a les comunitats autònomes la
declaració i la determinació de la fórmula de gestió dels espais
naturals protegits al seu àmbit territorial i en les aigües marines
quan, per aquestes últimes, en  cada cas hi hagi continuïtat
ecològica de l’ecosistema marí amb l’espai natural terrestre
objecte de protecció, avalada per la millor evidència científica
existent.

Atès que el pla de gestió d’illots de llevant d’Eivissa inclou
àmbit marí, fins que des de la Direcció general de Sostenibilitat
de la Costa i del Mar del Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient no es reconegui la continuïtat ecològica
d’aquest espai, no es pot aprovar el seu pla de gestió.

La petició del reconeixement de la continuïtat ecològica
dels espais LIC de les Illes Balears s’ha fet en diverses
ocasions, essent la darrera d’elles el dia 14/10/2016.
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Anteriorment s’ha solAlicitat en els següents dates: 12/05/2016
(núm. de registre de sortida 8235), el 22/10/2015 (núm. registre
de sortida 26499), el 24/09/2015 (núm. registre sortida 24855),
el 13/08/2015 (núm. registre sortida 22567), el 09/06/2015
(núm. registre sortida 17583) i el 14/10/2016 (núm. registre
sortida 16972).

Cal tenir en compte que en data 2016.10.04 els sotsdirector
general de Medi Natural de la Direcció General de Qualitat,
Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va enviar un correu
electrònic en el qual ens informa que la Comissió preveu enviar
aviat un Dictamen Motivat en el cas obert contra Espanya per
falta de designació de ZEC i en el qual en insta a accelerar al
màxim les designacions pendents.

A l’espera de rebre la confirmació del reconeixement de la
continuïtat ecològica, des de la Direcció General d’Espais
Naturals i Biodiversitat s’està treballant en la revisió dels plans
de gestió que encara no han estat aprovats per tal de poder-ho
fer tan aviat com es tingui aquest reconeixement.

Es preveu que a finals d’any es disposi de tots els plans de
gestió revisats.

Palma, 9 de gener de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 15040/16, de la diputada Olga
Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
dossiers didàctics.

Els dossiers didàctics elaborats pels centres que són d’un
volum significatiu de pàgines, es poden distribuir mitjançant la
compensació per part dels alumnes amb les quantitats resultants
del preu per fotocòpia aprovat pel consell escolar del centre.

Tot i això, l’alumne no està obligat a abonar-ho al centre i
podria optar fer les fotocòpies en un altre lloc o en centre
podria penjar el material a la web i cada alumne imprimir-ho on
estimi oportú.

El centre ha d’expedir un rebut de l’import abonat on ha
d’indicar el nombre de pàgines (fotocòpies) i el preu unitari
aprovat pel consell escolar, així com el total resultant.
Qualsevol ingrés que percebi el centre s’ha de registrar en el
programa de gestió econòmica del centre.

Quedarien exemptes d’aquesta compensació els dossiers
d’unes poques pàgines ja que estarien inclosos en la quantitat
anual que puguin percebre els centres per activitats escolars.
També en quedarien exclosos els dossiers d’un volum
significatiu de pàgines si el centre està acollit al programa de
reutilització de llibres de text. En aquest cas només per a
l’alumnat adherit al programa, ja que es poden excloure dins el
programa com a material.

Palma, 10 de gener de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 15113/16, de la diputada
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a investigadors que han accedit a l'estació
d'investigació Jaume Ferrer.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 15191/16, del diputat Álvaro
Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte d'instalAlacions poliesportives Na Ramona.

El projecte d’instalAlacions poliesportives Na Ramona, a
l’Ajuntament de Ses Salines corresponent a la primera
convocatòria de projectes del 2013 (conveni signat 17/11/2014)
està en procés de finalitzar la licitació i pendent d’adjudicació,
per a continuació iniciar les obres.

Palma, 13 de gener de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló Milta

Ordre de Publicació
AQ)

A les preguntes RGE núm. 15210/16 a 15213/16 i
15215/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a establiments de tot inclòs
donats d'alta en el Registre de la conselleria, a plans de
qualitat d'establiments de tot inclòs comprovats per la
conselleria, a embarcacions donades d'alta en el Registre
d'empreses turístiques, a plans de qualitat i a habitatges
entre mitgeres donats d'alta per a la seva comercialització
turística.

Davant la possibilitat de múltiples respostes depenent dels
terminis que es demanen, agrairem que s'especifiquin per tal de
donar una resposta adequada.

El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló Milta 

Ordre de Publicació
AR)

A les preguntes RGE núm. 15432/16 a 15435/16, del
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a alumnes no universitaris 2013-
2014.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquests enllaços: annex 1 i annex 2.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 15451/16, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
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Illes Balears, relativa a pagaments de publicitat
institucional (III).

Els criteris per repartir els pagaments realitzats en concepte
de publicitat institucional als pressuposts de 2016 són els fixats
per la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat
institucional de les Illes Balears, al seu article 6 "Contractació".
http://boib.caib.es/pdf/2010183/mp5.pdf

Palma, 13 de gener de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta RGE núm. 15452/16, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a pagaments de publicitat
institucional (IV).

No s'ha produït cap pagament amb càrrec a l'exercici
pressupostari 2017.

Palma, 13 de gener de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta RGE núm. 15490/16, de la diputada
Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes concedides del Fons
d'Emergència Social per a famílies amb dificultats
econòmiques.

Relació de centres educatius que han justificat la despesa
del fons esmentat a 15 d'octubre de 2016.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AV)

A les preguntes RGE núm. 15494/16 a 15497/16, de la
diputada María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a recaptació de l'impost turístic a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Recaptació total a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera:
33.953.397 euros.

Altrament, la recaptació de l’impost turístic provinent dels
establiments turístics típics per l’exercici 2016 no es coneixerà
fins l’1 de febrer de 2017; per creuers a partir del 21 d’abril de
2017; i el lloguer de vacances fins l’1 de juliol de 2017.

Palma, 23 de desembre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Caldera Crespí

Ordre de Publicació
AW)

A la pregunta RGE núm. 15939/16, de la diputada
Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificacions pressupostàries relatives
a la renda social garantida.

Document amb les modificacions pressupostàries que s'han
fet per destinar el pressupost sobrant de la renda social
garantida el 2016.

A les dades incloses al document, s'ha d'afegir la disposició
de 10 milions d'euros per part de la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques, amb el compromís adquirit amb la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació de destinar el
pressupost a polítiques que beneficiïn directament el ciutadà, en
concret a salut i a educació.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AX)

A la pregunta RGE núm. 15940/16, de la diputada
Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a solAlicituds de renda social garantida
2016.

Document amb estadístiques de solAlicituds de renda social
garantida dins l'any 2016.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta RGE núm. 15941/16, de la diputada
Sandra Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes concedides de renda social
garantida 2016.

Documents amb estadístiques d'ajudes de renda social
garantida dins l'any 2016: annex 1 i annex 2.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AZ)

A les preguntes RGE núm. 15948/16 i 15950/16, de la
diputada Maria Tània Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a inici de les tasques de neteja de torrents
a Mallorca, a Menorca i a Eivissa.

Les tasques de neteja de torrents a Mallorca es varen iniciar
el mes de setembre.

Les tasques de neteja de torrents a Menorca es varen iniciar
el 14 de setembre de 2016.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-072.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-072.pdf#page=19
http://xip.parlamentib.es/frge-201702304-1
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-072.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-074.pdf#page=16
http://xip.parlamentib.es/frge-201701678-1
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-074.pdf#page=16
http://xip.parlamentib.es/frge-201701678-3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-074.pdf#page=16
http://xip.parlamentib.es/frge-201701678-7
http://xip.parlamentib.es/frge-201701678-8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-074.pdf#page=17


4256 BOPIB núm. 83 -  14 de febrer de 2017

Les tasques de neteja de torrents a Eivissa es varen iniciar
el 15 de setembre de 2016

Aquestes preguntes es varen contestar en data 17 de
novembre de 2016 amb núm. de registre 14650/16, 14651/16
i 14652/16.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal i Matas

Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta RGE núm. 15968/16, de la diputada
Maria Tània Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dotar de personal l'escorxador insular d'Eivissa.

El que tenim previst i hem solAlicitat a la conselleria
competent és la modificació del Decret 35/2014 pel qual es va
fer una modificació en la definició del que s’entenia per Horari
Especial en els escorxadors.

Palma, 13 de gener de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BB)

A la pregunta RGE núm. 15969/16, de la diputada
Maria Tània Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dotar de personal l'escorxador insular d'Eivissa
(2).

Des de la conselleria consideram que és necessari modificar
el Decret 35/2014 per corregir el que s’entén per Horari
Especial en els escorxadors.

Palma, 13 de gener de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BC)

A la pregunta RGE núm. 15970/16, de la diputada
Maria Tània Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dies de feina del veterinari a l'escorxador insular
d'Eivissa.

En primer lloc perquè està vacant unes de les places
d’inspector d’escorxadors i indústries d’aliments d’origen
animal, per al qual cosa només es disposa d’un inspector per
cobrir escorxadors i altres establiments que elaboren i
manipulen productes carnis.

En segon lloc, perquè l’inspector d’escorxadors i indústries
d’aliments d’origen animal, quan treballen a l’escorxador , les
seves hores de feina computen per 1,5 des de l’aprovació del
Decret 35/2014 pel qual es va fer una modificació en la
definició del que s’entenia per horari especial en els
escorxadors, establint-ne que una hora de feina treballada
equivalia a 1,5 hores.

Palma, 13 de gener de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BD)

A la pregunta RGE núm. 16018/16, de la diputada
Maria Tània Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dades de llistes d'espera de Can Misses, 1.

Rad. Convencional
agost 2.617
setembre 2.946
octubre 3.261

Ressonància magnètica
agost 1.235
setembre 1.346
octubre 1.415

TAC
agost 584
setembre 727
octubre 762

Palma, 13 de gener de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BE)

A la pregunta 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.

A la petició de la relació d'empreses que han obtingut
contractes externs amb l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, s'adjunta l'esmentada relació.

Santa Ponça, 24 de gener de 2017
El director general de l'EPRTVIB
Andreu Manresa i Monserrat

Ordre de Publicació
BF)

A la pregunta RGE núm. 16984/16, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a subvencions nominatives.

Nombre de subvencions concedides durant els exercicis
2014, 2015 i 2016, amb assignació nominativa als pressuposts
de la comunitat autònoma de les Illes Balears que figuren
registrades pels usuaris dels centres gestors en el sistema
d’informació comptable descentralitzat i seguiment d’expedient
de subvenció (SAP/SAIS):

2014 22
2015 16
2016 21
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Palma, 10 de gener de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BG)

A les preguntes RGE núm. 16998/16 a 17000/16, de la
diputada Isabel Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Consell Assessor de Dret Foral de les
Illes Balears 2014, 2015 i 2016.

Durant els anys 2014 i 2015 la Comissió Assessora de Dret
Civil es va reunir 9 vegades.

Durant l’any 2016 la Comissió Assessora de Dret Civil s’ha
reunit 11 vegades.

Palma, 11 de gener de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
BH)

A les preguntes RGE núm. 17001/16 a 17003/16, de la
diputada Isabel Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dietes del Consell Assessor de Dret
Foral de les Illes Balears 2014, 2015 i 2016.

Durant l’any 2014 els membres de la Comissió Assessora
de Dret van percebre un total de 41.678,70€ en concepte de
dietes.

Durant l’any 2014 els membres de la Comissió Assessora
de Dret van percebre un total de 12.820,65€ en concepte de
dietes.

Durant l’any 2016 els membres de la Comissió Assessora
de Dret han percebut un total de 33.006,33€ en concepte de
dietes.

Palma, 11 de gener de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

Ordre de Publicació
BI)

A la pregunta RGE núm. 17034/16, de la diputada
Maria Tània Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a còmput del temps que ha estat jubilat un metge
per part de l'Ibsalut.

Per poder respondre aquesta pregunta, es necessitaria tenir
una informació més concreta o dades sobre el professional al
qual es refereix.

Palma, 13 de gener de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BJ)

A la pregunta RGE núm. 17035/16, de la diputada
Maria Tània Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a horari de la Unitat Bàsica de Sant Joan de
Labritja (1).

El Servei de Salut va decidir que tots els centres de Salut de
les Illes Balears prestarien assistència sanitària en horari de
tarda un dia a la setmana, a partir de l’1 de desembre. A partir
d’aquesta data, la Unitat Bàsica de Sant Joan de Labritja va
establir que el seu horari d’atenció seria els dilluns horabaixa
i de dimarts a divendres en jornada de matí.

Palma, 13 de gener de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BK)

A la pregunta RGE núm. 17036/16, de la diputada
Maria Tània Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a horari de la Unitat Bàsica de Sant Joan de
Labritja (2).

La campanya informativa de l’ampliació de l’horari a
jornada de tarda es va realitzar en els mitjans de comunicació
i es va comunicar telefònicament a l’Ajuntament de Sant Joan
de Labritja entre finals de novembre i principis de desembre de
2015. L’horari de la Unitat Bàsica de Sant Joan, així com de les
unitats Bàsiques de Santa Gertrudis, Sant Carles i Sant Miquel
està plantejat en funció de la cobertura de tots els serveis
coordinats amb el Centre de Salut Santa Eulària, del que
depenen.

Palma, 13 de gener de 2017
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
BL)

A la pregunta RGE núm. 17078/16, del diputat Andreu
Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a import de les operacions del pendent de
pagament computat a efectes del càlcul del període de
pagament el novembre.

L’import solAlicitat és: 14.233,18 milers d’euros.

Palma, 9 de gener de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí
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Ordre de Publicació
BM)

A les preguntes RGE núm. 17079/16 a 17082/16, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a import de les operacions comunicat a
l'Administració general de l'Estat en sanitat, en educació,
en serveis socials i en la resta el novembre.

Total pendent de pagament a 30/11/2016

Àmbit Import de les operacions 
en milers d’euros

 (deute comercial)
Sanitat 184.222,39
Educació     7.293,51
Serveis Socials     1.124,98
Resta   37.377,65

Palma, 9 de gener de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BN)

A les preguntes RGE núm. 17083/16 a 17116/16, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als ajuntaments
d’Alaior, d’Alaró, d’Alcúdia, d’Algaida, d’Andratx,
d’Ariany, d’Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de Búger,
de Bunyola, de Calvià, de Campanet, de Campos, de
Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de
Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell, d’Es Mercadal,
d’Es Migjorn Gran, d’Escorca, d’Esporles, d’Estellencs, de
Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx,
d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta i de Llubí a 1 de
desembre de 2016.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
BO)

A les preguntes RGE núm. 17117/16 a 17149/16, del
diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a pagaments pendents als ajuntaments
de Llucmajor, de Manacor, de Maó, de Maria de la Salut,
de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de Palma de Mallorca,
de Petra, de Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa
Pobla, de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant
Joan de Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant
Llorenç des Cardassar, de Sant Lluís,  de Santa Eugènia, de
Santa Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria
del Camí, de Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses
Salines, de Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa
i de Vilafranca de Bonany a 1 de desembre de 2016.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
BP)

A les preguntes RGE núm. 17150/16 a 17153/16, del
diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a pagaments pendents als
consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera l'1 de desembre de 2016.

Pendent de pagament als consells a 01/12/2016

Consell Insular de Mallorca 20.430.403,37
Consell Insular de Menorca   4.831.910,94
Consell Insular d’Eivissa   4.186.078,43
Consell Insular de Formentera      510.400,55

Palma, 9 de gener de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BQ)

A les preguntes RGE núm. 17154/16 a 17157/16, del
diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern amb
els consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera el mes de desembre de 2016.

Deute als consells a 01/12/2016

Consell Insular de Mallorca 20.430.403,37
Consell Insular de Menorca   4.831.910,94
Consell Insular d’Eivissa   4.186.078,43
Consell Insular de Formentera      510.400,55

Palma, 9 de gener de 2017
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
BR)

A les preguntes RGE núm. 17158/16 a 17191/16, del
diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les
Illes Balears a 1 de novembre de 2016 amb els ajuntaments
d’Alaior, d’Alaró, d’Alcúdia, d’Algaida, d’Andratx,
d’Ariany, d’Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de Búger,
de Bunyola, de Calvià, de Campanet, de Campos, de
Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de
Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell, d’Es Mercadal,
d’Es Migjorn Gran, d’Escorca, d’Esporles, d’Estellencs, de
Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx,
d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta i de Llubí.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.
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Ordre de Publicació
BS)

A les preguntes RGE núm. 17192/16 a 17224/16, del
diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les
Illes Balears a 1 de desembre de 2016 amb els ajuntaments 
de Llucmajor, de Manacor, de Maó, de Maria de la Salut,
de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de Palma de Mallorca,
de Petra, de Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa
Pobla, de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant
Joan de Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant
Llorenç des Cardassar, de Sant Lluís,  de Santa Eugènia, de
Santa Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria
del Camí, de Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses
Salines, de Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa
i de Vilafranca de Bonany.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.
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	A la pregunta 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.
	A la pregunta RGE núm. 16984/16, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a subvencions nominatives.
	A les preguntes RGE núm. 16998/16 a 17000/16, de la diputada Isabel Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell Assessor de Dret Foral de les Illes Balears 2014, 2015 i 2016.
	A les preguntes RGE núm. 17001/16 a 17003/16, de la diputada Isabel Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dietes del Consell Assessor de Dret Foral de les Illes Balears 2014, 2015 i 2016.
	A la pregunta RGE núm. 17034/16, de la diputada Maria Tània Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a còmput del temps que ha estat jubilat un metge per part de l'Ibsalut.
	A la pregunta RGE núm. 17035/16, de la diputada Maria Tània Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a horari de la Unitat Bàsica de Sant Joan de Labritja (1).
	A la pregunta RGE núm. 17036/16, de la diputada Maria Tània Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a horari de la Unitat Bàsica de Sant Joan de Labritja (2).
	A la pregunta RGE núm. 17078/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import de les operacions del pendent de pagament computat a efectes del càlcul del període de pagament el novembre.
	A les preguntes RGE núm. 17079/16 a 17082/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a import de les operacions comunicat a l'Administració general de l'Estat en sanitat, en educació, en serveis socials i en la resta el novembre.
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	A les preguntes RGE núm. 17154/16 a 17157/16, del diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern amb els consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera el mes de desembre de 2016.
	A les preguntes RGE núm. 17158/16 a 17191/16, del diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de novembre de 2016 amb els ajuntaments d’Alaior, d’Alaró, d’Alcúdia, d’Algaida, d’Andratx, d’Ariany, d’Artà, de Banyalbufar, de Binissalem, de Búger, de Bunyola, de Calvià, de Campanet, de Campos, de Capdepera, de Ciutadella de Menorca, de Consell, de Costitx, de Deià, d’Eivissa, d’Es Castell, d’Es Mercadal, d’Es Migjorn Gran, d’Escorca, d’Esporles, d’Estellencs, de Felanitx, de Ferreries, de Formentera, de Fornalutx, d’Inca, de Lloret de Vistalegre, de Lloseta i de Llubí.
	A les preguntes RGE núm. 17192/16 a 17224/16, del diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a deute del Govern de les Illes Balears a 1 de desembre de 2016 amb els ajuntaments  de Llucmajor, de Manacor, de Maó, de Maria de la Salut, de Marratxí, de Montuïri, de Muro, de Palma de Mallorca, de Petra, de Pollença, de Porreres, de Puigpunyent, de Sa Pobla, de Sant Antoni de Portmany, de Sant Joan, de Sant Joan de Labritja, de Sant Josep de Sa Talaia, de Sant Llorenç des Cardassar, de Sant Lluís,  de Santa Eugènia, de Santa Eulàlia des Riu, de Santa Margalida, de Santa Maria del Camí, de Santanyí, de Selva, de Sencelles, de Ses Salines, de Sineu, de Sóller, de Son Servera, de Valldemossa i de Vilafranca de Bonany.




