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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Jurament dels nous diputats del Parlament de les Illes
Balears.
A la sessió extraordinària del Ple del Parlament de les Illes
Balears de dia 30 d'agost de 2011, procediren a jurar el càrrec
els diputats i les diputades següents:
Hble. Sra. Ana María Aguiló i Garcías
Hble. Sr. Francisco Mercadal i Alabern
Hble. Sr. Llorenç S. Galmés i Verger
Hble. Sr. Manuel José Monerris i Barberá
Hble. Sra. Antònia Vallés i Ramis
Hble. Sr. Gabriel José Martí i Ballester
Hble. Sra. Rosa Maria Bauzá i Colom
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
D)
Validació del Decret Llei 3/2011, de 29 de juliol, de
modificació dels terminis prevists a l'article 3 de la Llei
10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a
determinades infraestructures i equipaments d'interès general
en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls a la
inversió (RGE núm. 2390/11).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió
extraordinària de dia 30 d'agost de 2011, validà, després del
debat corresponent, per 34 vots a favor, 23 en contra i cap
abstenció, el decret llei esmentat.
Seguidament, el Ple rebutjà, per 23 vots a favor, 34 en
contra i cap abstenció, la tramitació del dit decret llei com a
projecte de llei.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
Validació del Decret Llei 1/2011, de 29 de juliol, de
modificació de l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (RGE núm. 2388/11).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió
extraordinària de dia 30 d'agost de 2011, validà, després del
debat corresponent, per 33 vots a favor, 23 en contra i cap
abstenció, el decret llei esmentat.
Seguidament, el Ple rebutjà, per 21 vots a favor, 35 en
contra i cap abstenció, la tramitació del dit decret llei com a
projecte de llei.

E)
Validació del Decret Llei 4/2011, de 5 d'agost, de
modificació de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (RGE núm. 2419/11).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió
extraordinària de dia 30 d'agost de 2011, validà, després del
debat corresponent, per 34 vots a favor, 23 en contra i cap
abstenció, el decret llei esmentat.
Seguidament, el Ple rebutjà, per 23 vots a favor, 34 en
contra i cap abstenció, la tramitació del dit decret llei com a
projecte de llei.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Validació del Decret Llei 2/2011, de 29 de juliol, de
modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (RGE núm.
2389/11).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió
extraordinària de dia 30 d'agost de 2011, després del debat
corresponent, validà, per 34 vots a favor, 23 en contra i cap
abstenció, el decret llei esmentat.

Ordre de Publicació
F)
Posposició per a una sessió plenària posterior de l'elecció
dels membres del consell de direcció i del director o la directa
de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
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En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 30 d'agost de 2011, no s'aconseguí la
majoria qualificada de les dues terceres parts dels membres de
la cambra necessària per a l'elecció esmentada, prevista a
l'article 15 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per la qual cosa
aquesta elecció i designació quedà posposada per a una sessió
plenària posterior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de setembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Palma, 8 d'agost de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 1969/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a retribucions
anuals dels funcionaris nomenats a la Conselleria
d'Administracions Publiques. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol
de 2011).
Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin
llocs de lliure designació, nomenats entre el 14 i el 30 de juny
de 2011, en l'àmbit de la Conselleria d'Administracions
Públiques.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Maria Antònia Mascaró i Vallejo
Conselleria d'Administracions Públiques
Conseller (Marratxí)
Secretària Personal
Retribucions: 21.138,00 euros.

Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 1965/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries a Eivissa. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).

Palma, 2 d'agost de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Relació de despeses efectuades per tots els conceptes en
ocasió dels desplaçaments del Sr. President del Govern de les
Illes Balears a Eivissa en el mes de juny de 2011.
Des del seu nomenament, el president del Govern de les Illes
Balears, el mes de juny no va realitzar cap viatge a Eivissa.
Palma, 8 d'agost de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 1966/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries a Menorca. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
Relació de despeses efectuades per tots els conceptes en
ocasió dels desplaçaments del Sr. President del Govern de les
Illes Balears a Menorca en el mes de juny de 2011.
Relació de despeses efectuades pel president de les Illes
Balears en el viatge oficial a Menorca entre els dies 23 i 25 de
juny de 2011:
•

•
•

Passatges d'avió:
23-06-2011 Palma-Maó
25-06-2011 Maó-Palma; Palma-Maó; Maó-Palma
Total: 252,16 euros
Habitació Hotel Capri, dia 25-06-2011; 71,59 euros
Dinar Restaurant El Grill: 31,10 euros.

Ordre de Publicació
D)
A les preguntes RGE núm. 1970/11, 1978/11 i 1987/11
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a retribucions anuals dels funcionaris nomenats a la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i a
nomenaments a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin
llocs de lliure designació, nomenats entre el 14 i el 30 de juny
de 2011, en l'àmbit de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social.
Relació de nomenaments efectuats a la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social, entre el 14 i el 30 de juny, de
funcionaris interins o de carrera en llocs de lliure designació
i de nomenaments per cobrir els llocs de funcionaris interins
o de carrera que hagin estat cessats en llocs de lliure
designació.
La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social no ha
nomenat cap funcionari interí o de carrera dins el període
indicat (del 14 al 30 de juny) per a ocupar llocs de lliure
designació.
Palma, 4 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació

Noms i cognoms

E)
A la pregunta RGE núm. 1971/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a retribucions
anuals dels funcionaris nomenats a Conselleria de Presidència.
(BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin
llocs de lliure designació, nomenats entre el 14 i el 30 de juny
de 2011, en l'àmbit de la Conselleria de Presidència.
No s'ha produït cap nomenament de funcionari interí o de
carrera en llocs de lliure designació, en el període esmentat.
Palma, 29 de juliol de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 1972/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a retribucions
anuals dels funcionaris nomenats a Conselleria de Turisme i
Esports. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
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Promoció

Import anual

Carme Bonet i
Rosselló

Secretària
personal

27.445,57 euros

Alicia Bujosa i
Roldán

Secretària
personal

28.994,47 euros

Margalida Crespí i
Ramis

Secretària
personal

27.445,57 euros

Antònia Serra i
Chumillas

Secretària
personal

27.445,57 euros

Bàrbara Ferriol i
Negre

Secretària
personal

27.445,57 euros

Jerónima Vidal i
Ramón

Secretària
personal

28.994,47 euros

José Ramis
d'Ayreflor i Rosado

Xofer

29.416,72 euros

Ignacio Catalán i
Vich

Xofer

29.416,72 euros

Palma, 29 de juliol de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin
llocs de lliure designació, nomenats entre el 14 i el 30 de juny
de 2001, en l'àmbit de la Conselleria de Turisme i Esports.

Ordre de Publicació
H)

Atès que no hi ha nomenaments efectuats a la Conselleria de
Turisme i Esports durant aquest període, no hi ha cap retribució.
Palma, 26 de juliol de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 1973/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a retribucions
anuals dels funcionaris nomenats a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (BOPIB núm. 7, de 22
de juliol de 2011).
Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin
llocs de lliure designació, nomenats entre dia 14 de juny i dia
30 de juny de 2011 en l'àmbit de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori.

A la pregunta RGE núm. 1974/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a retribucions
anuals dels funcionaris nomenats a Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB
núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin
llocs de lliure designació, nomenats entre el 14 i el 30 de juny,
en l'àmbit de la Conselleria de Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació.
Cristina Colorado Barceló, secretària personal: 21.895,08i
Marta Roca Ripoll, secretària personal: 24.952,10i
Palma, 11 d'agost de 2011.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
L'import de la retribució anual per tots els conceptes que
perceben els funcionaris interins o de carrera que ocupen llocs
de lliure designació nomenats entre el 14 i el 30 de juny a la
Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori és la
següent:

I)
A la pregunta RGE núm. 1975/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a retribucions
anuals dels funcionaris nomenats a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin
llocs de lliure designació, nomenats entre el 14 i el 30 de juny,
en l'àmbit de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
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D'acord amb el que s'ha contestat a la pregunta número
1980/11, durant el període que se'ns demana no hi ha propostes
d'interins, reingrés, comissió de serveis o altres nomenaments.
Per això, hem d'informar que l'import és de zero euros.

Relació de nomenaments efectuats en la Conselleria de
Presidència, entre el 14 i el 30 de juny de 2011, de funcionaris
interins o de carrera en llocs de lliure designació.
No s'ha produït cap nomenament de funcionaris interins o de
carrera en llocs de lliure designació en el període esmentat.

Palma, 5 d'agost de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Palma, 29 de juliol de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

J)
A la pregunta RGE núm. 1976/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I).
(BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Relació de nomenaments efectuats en la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori entre dia 14 de juny i
dia 30 de juny de funcionaris interins o de carrera en llocs de
lliure designació.
Segons la documentació que obra als nostres arxius entre el
14 i el 30 de juny de 2011 no s'ha duit a terme cap nomenament
de funcionari interí ni de carrera a llocs de lliure designació.
Palma, 29 de juliol de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

M)
A la pregunta RGE núm. 1980/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB
núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Relació de nomenaments efectuats en la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats, entre el 14 i el 30 de juny
de 2011, de funcionaris interins o de carrera en llocs de lliure
designació.
Durant el període que se'ns demana no hi ha propostes
d'interins, reingrés, comissió de serveis o altres nomenaments.
Només hi ha dues pròrrogues de comissió de serveis que han
finalitzat anticipadament (15 de juny, cap del servei
d'ensenyaments artístics i 17 de maig, cap del servei
d'instalAlacions), però no nous nomenaments.
Palma, 5 d'agost de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 1977/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
a la Conselleria d'Administracions Públiques (I). (BOPIB núm.
7, de 22 de juliol de 2011).
Relació de nomenaments efectuats en la Conselleria
d'Administracions Públiques, entre el 14 i el 30 de juny de
2011 de funcionaris interins o de carrera en llocs de lliure
designació.
María Antonia Mascaró i Vallejo
Conselleria d'Administracions Públiques
Conseller (Marratxí)
Secretària personal.

Ordre de Publicació
N)
A la pregunta RGE núm. 1981/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
efectuats a la Conselleria d'Administracions Públiques.
(BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Relació de nomenaments efectuats en la Conselleria
d'Administracions Públiques, entre el 14 i el 30 de juny de
2011, per cobrir els llocs de funcionaris interins o de carrera
que hagin estat cessats en llocs de lliure designació.
Cap.

Palma, 2 d'agost de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Palma, 2 d'agost de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

L)
A la pregunta RGE núm. 1979/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
a la Conselleria de Presidència (I). (BOPIB núm. 7, de 22 de
juliol de 2011).

O)
A la pregunta RGE núm. 1982/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
a la Conselleria de Turisme i Esports (I). (BOPIB núm. 7, de
22 de juliol de 2011).
Relació de nomenaments efectuats en la Conselleria de
Turisme i Esports, entre el 14 i el 30 de juny de 2011, de
funcionaris interins o de carrera en llocs de lliure designació.

BOPIB núm. 11 - 9 de setembre de 2011

No hi ha hagut cap nomenament de funcionaris interins o de
carrera en llocs de lliure designació entre aquest període.
Palma, 26 de juliol de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Relació de nomenaments efectuats a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori entre el 14 de juny i
dia 30 de juny de 2011 per cobrir els llocs de funcionaris
interins o de carrera que hagin estat cessats en llocs de lliure
designació.
Entre el 14 i el 30 de juny no s'ha nomenat cap funcionari
per cobrir llocs de lliure designació.

Ordre de Publicació

Palma, 2 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

P)
A la pregunta RGE núm. 1983/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
a Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació (I). (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).

Ordre de Publicació
S)

Relació de nomenaments efectuats en la Conselleria de
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, entre el 14 i el 30 de juny de 2011, de funcionaris
interins o de carrera en llocs de lliure designació.

A la pregunta RGE núm. 1986/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
efectuats a la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB núm.
7, de 22 de juliol de 2011).

Cristina Colorado Barceló, secretària personal: 21.895,08i
Marta Roca Ripoll, de secretària personal: 24.952,10i

Relació de nomenaments efectuats en la Conselleria de
Turisme i Esports, entre el 14 i el 30 de juny de 2011, per
cobrir llocs de funcionaris interins o de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació.

Palma, 11 d'agost de 2011.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

No hi ha hagut cap nomenament per aquest motiu.
Palma, 26 de juliol de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 1984/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
efectuats a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
(BOPIB núm. 7 de 22 de juliol de 2011).
Relació de nomenaments efectuats en la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats, entre el 14 i el 30 de juny
de 2011, per cobrir llocs de funcionaris interins o de carrera
que hagin estat cessats en llocs de lliure designació.
Durant el període que se'ns demana no hi ha propostes
d'interins, reingrés, comissió de serveis o altres nomenaments.
Només hi ha dues pròrrogues de comissió de serveis que han
finalitat anticipadament (15 de juny, cap de servei
d'ensenyaments artístics i 17 de maig, cap del servei
d'instalAlacions), però no nous nomenaments.
Palma, 5 d'agost de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 1988/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
efectuats a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
Relació de nomenaments efectuats en la Conselleria de
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, entre el 14 i el 30 de juny de 2011, per cobrir els
llocs de funcionaris interins o de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació.
Cristina Colorado Barceló, de secretària personal.
Marta Roca Ripoll, de secretària personal.
Palma, 11 d'agost de 2011.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
R)
A la pregunta RGE núm. 1985/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
efectuats a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 1989/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments
a la Conselleria de Presidència. (BOPIB núm. 7, de 22 de
juliol de 2011).
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Relació de nomenaments efectuats en la Conselleria de
Presidència, entre el 14 i el 30 de juny de 2011, per cobrir els
llocs de funcionaris interins o de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació.
No s'ha produït cap nomenament per cobrir els llocs de
funcionaris cessats en llocs de lliure designació en el període
esmentat.
Palma, 29 de juliol de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
V)
A la pregunta RGE núm. 1990/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a funcionaris
interins o de carrera cessats Conselleria d'Administracions
Públiques. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).

Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 1992/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a funcionaris
interins o de carrera cessats Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Relació de noms dels funcionaris interins o de carrera que
hagin estat cessats en llocs de lliure designació en la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats entre el 14 i el
30 de juny de 2011, amb indicació del lloc de treball que
ocupaven.
En el període de 14 a 30 de juny no hi ha cessaments de
funcionaris interins o de carrera a llocs de lliure designació.
Només hi ha una baixa anticipada de la comissió de serveis de
Jaime Ochogavia i Colom al lloc F01140195, cap de servei
d'instalAlacions i manteniment, el qual passa a la situació
administrativa de serveis especials.
Palma, 4 d'agost de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Relació de noms dels funcionaris interins o de carrera que
hagin estat cessats en llocs de lliure designació en la
Conselleria d'Administracions Públiques entre el 14 i el 30 de
juny de 2011 amb indicació del lloc de treball que ocupaven.

Ordre de Publicació
Antònia Torres i Costa
Conselleria d'Administracions Públiques
Secretaria General (Marratxí)
Cap del departament de Secretaria General.
Palma, 2 d'agost de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació

Z)
A la pregunta RGE núm. 1994/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a funcionaris
interins o de carrera cessats Conselleria de Turisme i Esports.
(BOPIB núm. 7 de 22 de juliol de 2011).
Relació de funcionaris interins o de carrera que hagin
estat cessats en llocs de lliure designació en la Conselleria de
Turisme i Esports entre el 14 i el 30 de juny de 2011, amb
indicació del lloc de treball que ocupaven.

X)
La relació és la següent:
A la pregunta RGE núm. 1991/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a funcionaris
interins o de carrera cessats Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Relació de noms dels funcionaris interins o de carrera que
hagin estat cessats en llocs de lliure designació en la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori entre el 14
de juny i el 30 de juny de 2011 amb indicació del lloc de treball
que ocupaven.
Entre el 14 i el 30 de juny no s'ha cessat cap funcionari interí
ni cap funcionari de carrera que hagin estat ocupant llocs de
lliure designació.
Palma, 29 de juliol de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Nom

Relació

Data

Lloc de
cessament

Unitat

Apolonia
Tomàs i
Rosselló

A

30/06/2
011

Secretària
personal

Conseller de
Turisme i
Esports

Sandra
Carolina
Fuster i Gil

A

30/06/2
011

Secretària
personal

Conseller de
Turisme i
Esports

Palma, 26 de juliol de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 1995/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a funcionaris
interins o de carrera cessats Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
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Relació de noms dels funcionaris interins o de carrera que
hagin estat cessats en llocs de lliure designació en la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, entre el 14 i el
30 de juny de 2011, amb indicació del lloc de treball que
ocupaven.
Nom: Joana Rovira i López
Plaça: F01030022-Cap de departament de la Coordinació
Autonòmica del Pla d'Addiccions i Drogodependències
Nom: Isabel Portells i Miralles
Plaça: F01760056-Secretari/Secretària personal
(Cessament comissió de serveis lloc LD, 30/06/2011),
F017600056-Secretari/Secretària Personal
Nom: Antonio Colom i Umbert
Plaça: F01030061-Cap del departament de Protecció de la
Salut.
Palma, 4 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació

A la pregunta RGE núm. 1996/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a funcionaris
interins o de carrera cessats Conselleria de Presidència.
(BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Relació de noms dels funcionaris interins o de carrera que
hagin estat cessats en llocs de lliure designació en la
Conselleria de Presidència entre el 14 i el 30 de juny de 2011,
amb indicació del lloc de treball que ocupaven.
Relació de funcionariat cessat en llocs de lliure designació
Funcionari/funcionària

Lloc de treball ocupat

Data cessament

Margarita Bauzá i
Salom

Secretària personal

16/06/2011

Isabel Marta Monjo i
Bordoy

Cap del departament de
coordinació

16/06/2011

Iñigo Cateura i
Gelabert

Secretari personal

22/06/2011

Mariana Gisela
Martínez i Tesouro

Secretària personal

23/06/2011

Maria Felipa Mulet i
Ferrer

Secretària personal

29/06/2011

Sebastiana Muñoz i
Salvà

Tècnica Superior

29/06/2011

Palma, 29 de juliol de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 1997/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a funcionaris
interins o de carrera cessats a la Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB núm. 7, de 22
de juliol de 2011).
Relació de noms dels funcionaris interins o de carrera que
hagin estat cessats en llocs de lliure designació en la
Conselleria de Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, entre el 14 i el 30 de juny de 2011,
amb indicació del lloc de treball que ocupaven.
•
•
•
•
•
•

AB)
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Fuensanta París Pérez de Lema, cap de departament del
Gabinet Tècnic.
Marta Roca Ripoll, secretària personal de la Secretaria
General.
Cristina Colorado Barceló, secretària personal del conseller
d'Economia i Hisenda.
Catalina Cunill Vives, secretària del D.G. de Pressuposts.
Francisca Garau Pastor, secretària personal del conseller de
Comerç, Indústria i Energia.
Raquel Rodríguez Belinchón, secretària personal de la
Secretaria General.

Palma, 24 d'agost de 2011.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 2051/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Moviment de
Renovació Pedagògica de Menorca. (BOPIB núm. 7, de 22 de
juliol de 2011).
En quina data té previst la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats fer efectiu el pagament de la subvenció
concedida al Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca
(MRPM) per al curs 2009/2010?
La subvenció va ser correctament tramitada per la UGE,
correctament validada per Intervenció i pendent de pagament
per Tresoreria.
Per tant, el seu pagament no depèn de la Conselleria
d'Educació, ja que en el seu moment va realitzar tots els tràmits
pertinents.
Palma, 4 d'agost de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 2052/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Moviment de
Renovació Pedagògica de Menorca (II). (BOPIB núm. 7, de 22
de juliol de 2011).
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Prendrà la Conselleria d'Educació mesures per evitar el
retard en el pagament de les subvencions al MRPM i a altres
entitats culturals i educatives de les Illes?
Tot i la greu situació pressupostària i de tresoreria que hem
heretat a causa de la gestió de l'anterior equip de Govern,
intentarem millorar la gestió d'aquest i d'altres pagament a
institucions.
Palma, 5 d'agost de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 2070/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçament a
l'hospital de referència (III). (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants (per separat) de menorquins eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2011, total i per illes?
Despesa aeromarítima. Gener-març 2011.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 2067/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçament a
l'hospital de referència (VI). (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
Quantes persones de Menorca, Eivissa i Formentera han
hagut de canviar o anulAlar la cita d'una consulta o del
tractament a l'hospital de referència a causa de no poder
avançar el pagament del bitllet per desplaçar-se a Mallorca?
No disposam d'informació registrada respecte d'això.
Palma, 2 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Import bitllets pacient:
Menorca (interilles): 147.693,67 - Total: 171.789,92.
Eivissa (interilles): 140.258,19 - Total: 168.361,51.
Formentera (interilles): 5.271,43 - Total: 6.730,37.
Total general: 346.881,80.
Import bitllets acompanyant:
Menorca (interilles): 128.927,30 - Total: 154.295,04.
Eivissa (interilles): 104.469,55 - Total: 135.058,51.
Formentera (interilles): 3.404,10 - Total: 4.761,99.
Total general: 294.115,54.
Total bitllets:
Menorca (interilles): 276.620,97 - Total: 326.084,96.
Eivissa (interilles): 244.727,74 - Total: 303.420,02.
Formentera (interilles): 8.675,53 - Total: 11.492,36.
Total general: 640.997,34.
Palma, 9 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AG)
A les preguntes RGE núm. 2068/11 i 2071, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a desplaçament
a l'hospital de referència (IV i V). (BOPIB núm. 7, de 22 de
juliol de 2011).
Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments?
Aquesta resposta no es pot donar per illes. Les dades
globals són:
Pressupost global de trasllats:
Hotels, Dietes, transport terrestre
Agències (passatges aeris)
Total

1.092.000
2.772.533
3.864.533

Palma, 2 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 2072/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçament a
l'hospital de referència (II). (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
Quin és el cost del desplaçaments de malalts i
acompanyants (per separat) de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2010, total i per illes?
Cost desplaçaments a Mallorca:
Origen

Total

Menorca

1.147.036,1

Eivissa

1.007.660,9

Formentera

40.057,7
Total

2.194.754,8

BOPIB núm. 11 - 9 de setembre de 2011
Bitllets i altres despeses de trasllats a Mallorca realitzats el
2010:
Pacient:
Menorca (interilles): 661.354,96 - Total: 661.354,96.
Eivissa (interilles): 646.355,89 - Total: 646.355,89.
Formentera (interilles): 24.537,99 - Total: 24.537,99.
Total general: 1.332.248,84.

Eivissa

317

252

569

Menorca

262

236

498

12

10

22

588

495

1.083

5.622

4.734

10.356

Formentera
Total a Península
Total Trasllats

Acompanyant:
Menorca (interilles): 791.241,24 - Total: 791.241,24.
Eivissa (interilles): 601.638,45 - Total: 601.638,45.
Formentera (interilles): 21.646,20 - Total: 21.646,20.
Total general: 1.414.525,89.
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(*) El total de pacients no coincideix amb la suma per mor que alguns pacients
han freqüentat més d'un hospital.

Trasllats
Trajectes

Pernocta:
Menorca (interilles): 3.060,00 - Total: 3.060,00.
Eivissa (interilles): 4.083,52 - Total: 4.083,52.
Formentera (interilles): - Total:
Total general: 7.143,52.

Pacients

Acompanyants

Total

Interilles

Total:
Menorca (interilles): 1.455.656,20 - Total: 1.455.656,20.
Eivissa (interilles): 1.252.077,85 - Total: 1.252.077,85.
Formentera (interilles): 46.184,19 - Total: 46.184,19.
Total general: 2.753.918,24.
Palma, 2 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Eivissa a
Mallorca

6.289

4.630

10.919

Menorca a
Mallorca

6.416

5.526

11.945

Formentera a
Mallorca

225

172

397

Formentera a
Eivissa

117

34

151

13.050

10.362

23.412

Eivissa

956

708

1.664

Menorca

648

565

1.213

25

20

45

1.629

1.293

2.922

14.679

11.655

26.334

Total Interilles
Península

Ordre de Publicació
AJ)

Formentera

A la pregunta RGE núm. 2073/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa desplaçaments a
l'hospital de referència, 2010. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol
de 2011).

Total a península
Total trasllats

Font: SAP actualitzat a 19 de juliol de 2011
Quantes persones (malalts i acompanyants, per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per l'any 2010 i el
2011 fins a la data disponible) s'han desplaçat a través de les
ajudes del Govern de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca per
assistir a l'hospital de referència per a la consulta d'un
especialista o per a l'aplicació d'un tractament?

Palma, 2 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Persones traslladades (*)
Trajectes

Pacients

AK)

Acompanyants

Total

Interilles
Eivissa a
Mallorca

2.260

1.755

4.015

Menorca a
Mallorca

2.809

2.507

5.316

Formentera a
Mallorca

92

80

172

Formentera a
Eivissa

31

15

46

5.125

4.312

9.437

Total Interilles
Península

A la pregunta RGE núm. 2078/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a director de
l'Oficina de Control Pressupostari. (BOPIB núm. 7, de 22 de
juliol de 2011).
Quin és l'import previst pel complement específic aplicable
al càrrec de director de l'Oficina de Control Pressupostari?
Efectivament, està previst que hi pugui haver un
complement específic al càrrec de director de l'Oficina de
Control Pressupostari, ara bé, a dia d'avui no està encara definit
l'import.
Palma, 8 d'agost de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 2081/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Oficina de
Control Pressupostari. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
Quina solució adoptarà per evitar duplicitats entre la
Intervenció General de la conselleria competent en matèria
d'Hisenda i Pressuposts i l'Oficina de Control Pressupostari?
L'Oficina de Control Pressupostari té a càrrec seu la
recopilació de la informació econòmica financera del sector
públic autonòmic per analitzar-la i també la confecció de les
propostes pertinents per ordenar-les racionalment segons els
principis propis de la bona gestió financera. per a aquesta
finalitat, i amb la coordinació necessària amb els òrgans de
control, seguiment i gestió autonòmics, exerceix les funcions
següents:
a) Anàlisi i seguiment dels objectius i indicadors d'activitat
fixats en els pressuposts, convenis, contractes programa o
qualsevol altre negoci jurídic que tengui per finalitat determinar
objectius, quantificar-ne l'execució i relacionar-los amb els
recursos assignats.
b) Anàlisi de l'activitat normativa del Govern de les Illes
Balears en tots els supòsits en què aquesta activitat tengui
repercussió en els ingressos i les despeses públics.
c) Realització de propostes en matèria de reorganització i
racionalització de l'estructura i organització interna del sector
públic autonòmic, especialment el sector públic instrumental, i
també impuls i seguiment de la implementació de totes les
mesures adoptades pels òrgans de govern corresponents. En
concret, impuls de l'aplicació de les mesures d'ordenació del
sector públic instrumental que preveu la Llei 7/2010, de 21 de
juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
d) Anàlisi de l'aplicació dels principis de bona gestió
financera i dels resultats obtinguts en relació amb els objectius
proposats i amb els mitjans utilitzats. Impuls de l'aplicació dels
principis d'economia, eficàcia i eficiència, i anàlisi de costs i
beneficis tant en l'Administració autonòmica com en el sector
públic instrumental de què depèn.
e) Anàlisi dels dèficits pressupostaris, patrimonials i de
l'actiu circulant, com també de les pèrdues en els comptes de
resultats, proposta de mesures correctores i el seu seguiment i
aplicació. Realització d'estudis i projeccions que permetin
anticipar l'existència de problemes i proposta de mesures
preventives.
f) Anàlisi i seguiment de l'aplicació correcta de
l'endeutament i d'altres formes de finançament del sector públic
instrumental.
g) Constitució i convocatòria de grups de treball
multidisciplinars per a l'exercici de les funcions anteriorment
descrites, en coordinació amb els òrgans de control, gestió i
seguiment autonòmics.

Palma, 8 d'agost de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 2082/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a mesures
d'austeritat Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
Pensa posar en marxa el comitè d'auditoria a què fa
referència l'article 16 de la Llei7/201, de 21 de juliol, del
sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les
Illes Balears?
Sí, quan totes les circumstàncies a què fa referència l'article
16 de la Llei 7/201, de 21 de juliol, ho facin recomanable.
Palma, 2 d'agost de 2011.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 2087/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a prestacions de la
cartera de serveis. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Quines prestacions de la cartera de serveis pensa llevar la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social?
No està previst llevar cap tipus de prestacions.
Palma, 2 d'agost de 2011.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 2088/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a aplicació
copagament. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Té previst la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social aplicar el copagament?
No, la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social no té
previst aplicar el copagament.
Palma, 17 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 2089/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pla eficiència de
l'Ib-salut aplicat al 2009. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
Quines novetats introduirà al Pla d'eficiència de l'Ib-salut
aplicat des de l'any 2009?
El pla d'eficiència no ha tingut la suficient entitat com per
representar millores en la gestió de l'actual pressupost,
fonamentalment perquè no ha estat configurat com a instrument
jurídic d'obligat compliment i per aquesta raó la seva incidència
ha estat desigual als centres. El Servei de Salut conjuntament
amb la conselleria dissenya un conjunt d'actuacions
encaminades a dotar de viabilitat el pressupost actual sense que
cap de les mesures pugui suposar minva sobre la qualitat
assistencial que s'ofereix als ciutadans de les Illes Balears.
Palma, 3 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 2091/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a mesures
d'austeritat de la Conselleria d'Administracions Públiques.
(BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Quines mesures d'austeritat posarà en funcionament la
Conselleria d'Administracions Públiques per fer front al deute?
La Conselleria d'Administracions Públiques prendrà les
mesures d'austeritat que es derivin de l'actuació global del Pla
de sanejament que s'elabori per part de la Vicepresidència
Econòmica del Govern de les Illes Balears.
No obstant això, des de l'inici del nou govern, a part de la
disminució de la despesa que suposa la reducció de diverses
direccions generals com per exemple que s'ajuntin en una les
antigues direccions d'Interior, d'Emergències i de Justícia, o per
exemple també de Patrimoni i Obres Públiques, s'està treballant
en l'eliminació dels lloguers de quatre locals de sindicats, s'estan
analitzant i prioritzant les actuacions i inversions encara
pendents d'execució i es posposen aquelles que no siguin per ara
imprescindibles.
Tot això, com ja s'ha comentat abans, es complementarà
amb les mesures que s'adoptin de tipus corporatiu i que són
conseqüència de la lamentable situació econòmica i financera
que ha deixat el govern de l'anterior legislatura.
Palma, 4 d'agost de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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AR)
A la pregunta RGE núm. 2092/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a mesures
d'austeritat de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
Té previst el vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació aplicar el cèntim sanitari?
L'Impost Especial sobre les Vendes Minoristes de
Determinats Hidrocarburs (IEVMDH) creat per la Llei 24/2001,
amb entrada en vigor l'1/01/2003 i gestionat per l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), consta de dos
trams:
1. Un tram estatal cedit a les comunitats autònomes (CCAA)
que ofereix pel cas de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears uns 20 milions d'euros.
2. Un tram autonòmic (conegut com a cèntim sanitari) que pot
establir la CCAA dins un marge que oscilAla entre el 0 i el
200% del tram estatal. Les Illes Balears no han exercit la
possibilitat d'aplicar el citat tram autonòmic, a diferència del
que ha succeït a altres CCAA com Astúries, Castella-La
Manxa, Catalunya, Galícia, Madrid i la Comunitat
Valenciana.
Pel que fa a aquest impost, la Comissió Europea ha realitzat
actuacions prèvies a l'emissió d'un expedient d'infracció al
Regne d'Espanya per considerar que aquesta figura tributària pot
vulnerar la normativa europea en matèria d'imposició sobre el
consum. Actualment aquestes actuacions es troben paralitzades
a l'espera de que es dicti la nova directiva referida a imposició
indirecta europea, respecte de la qual ja existeix una proposta on
es contempla l'eliminació de qualsevol altre tipus d'imposició
indirecte que no sigui l'Impost Especial sobre Hidrocarburs
(IEH). En conseqüència, és totalment previsible que a curt
termini es produeixi la desaparició de l'IEVMDH i, per tant, del
cèntim sanitari.
Per altra banda, com a conseqüència de les incerteses
esmentades prèviament, a algunes CCAA s'han plantejat
reclamacions econòmic-administratives per diversos
contribuents solAlicitant la devolució de les quotes ingressades,
argumentant l'incompliment de la normativa comunitària. Les
raons esmentades, juntament amb la voluntat per part del
Govern de les Illes Balears d e no incrementar la pressió fiscal
que suporten ja a l'actualitat els ciutadans i les ciutadanes de les
Illes Balears, fan que des de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació no es plantegi l'aplicació
del cèntim sanitari.
Palma, 11 d'agost de 2011.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AS)
A la pregunta RGE núm. 2093/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a mesures
d'austeritat Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
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Quines mesures d'austeritat posarà en funcionament la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per fer
front al deute?
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
prendrà les mesures d'austeritat que es derivin de l'actuació
global del Pla de Sanejament que s'elabori per part de la
Vicepresidència Econòmica del Govern de les Illes Balears.
No obstant això, des de l'inici del nou govern, a part de la
disminució de la despesa que suposa la reducció de cinc
direccions generals, s'està treballant en l'eliminació dels lloguers
de diverses ubicacions de serveis, traslladant el personal a les
actuals dependències del Governs, s'estan analitzant i prioritzant
les inversions encara pendents d'execució, posposant-se aquelles
que no siguin per ara imprescindibles.
També es reutilitzarà l'estalvi de les despeses plurianuals on
el finançament des de la seva previsió fins a dia d'avui ha baixat
el tipus d'interès.
Tot això, com ha s'ha comentat abans, es complementarà
amb les mesures que s'adoptin de tipus corporatiu i que són
conseqüència de la lamentable situació econòmica financera que
ha deixat el Govern de l'anterior legislatura.
Palma, 4 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, 1 d'agost de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AU)
A la pregunta RGE núm. 2096/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a plantilla àrea
salut Eivissa. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
AV)
A la pregunta RGE núm. 2097/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a mesures
d'austeritat Conselleria Salut, Família i Benestar Social.
(BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Quines mesures d'austeritat posarà en funcionament la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social per fer front al
deute?

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 2095/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a mesures
d'austeritat Conselleria de Presidència. (BOPIB núm. 7, de 22
de juliol de 2011).
Quines mesures d'austeritat posarà en funcionament la
Conselleria de Presidència per front al deute?
La Conselleria del Presidència prendrà les mesures
d'austeritat que es derivin de l'actuació global del Pla de
sanejament que s'elabori per part de la Vicepresidència
econòmica del Govern de les Illes Balears.
No obstant això, des de l'inici del nou govern, a part de la
disminució de la despesa que suposa la reducció de diferents
direccions generals, es treballa en l'eliminació dels lloguers de
diverses ubicacions de serveix, traslladant el personal a les
actuals dependències del Govern, s'analitzen i prioritzen les
inversions encara pendents d'execució posposant-se aquelles
que no siguin per ara imprescindibles.
També es reutilitzarà l'estalvi de les despeses plurianuals on
el finançament de la seva previsió fins a dia d'avui ha baixat el
tipus d'interès.
Tot això, com ja s'ha comentat abans, es complementarà
amb les mesures que s'adoptin de tipus corporatiu i que en són
conseqüència de la lamentable situació econòmica i financera
que ha deixat el Govern de l'anterior legislatura.

La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social prendrà
les mesures d'austeritat que es derivin de l'actuació global del
Pla de Sanejament que s'elabori per part de la Vicepresidència
Econòmica del Govern de les Illes Balears.
No obstant això, des de l'inici del nou govern , a part de la
disminució de la despesa que suposa la reducció de direccions
generals, s'està treballant en l'eliminació dels lloguers de
diverses ubicacions de serveis, traslladant el personal a les
actuals dependències del Govern, s'estan analitzant i prioritzant
les inversions encara pendents d'execució, posposant-se aquelles
que no siguin per ara imprescindibles.
També es reutilitzarà l'estalvi de les despeses plurianuals on
el finançament des de la seva previsió fins a dia d'avui ha baixat
el tipus d'interès.
Tot això, com ja s'ha comentat abans, es completarà amb
ales mesures que s'adoptin de tipus corporatiu i que són
conseqüència de la lamentable situació econòmica i financera
que ha deixat el govern de l'anterior legislatura.
Palma, 10 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AX)
A la pregunta RGE núm. 2098/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a plantilla àrea
salut de Menorca. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.
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Ordre de Publicació
AY)
A la pregunta RGE núm. 2099/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a mesures
d'austeritat conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 7,
de 22 de juliol de 2011).
Quines mesures d'austeritat posarà en funcionament la
Conselleria de Turisme i Esports per fer front al deute?
La Conselleria de Turisme i Esports prendrà les mesures
d'austeritat que es derivin de l'actuació global del Pla de
sanejament que s'elabori per part de la Vicepresidència
Econòmica del Govern de les Illes Balears.
No obstant això, des de l'inici del nou govern, a part de la
disminució de la despesa que suposa la reducció d'una direcció
general a Turisme, on s'hi han unificat les anteriors direccions,
la Direcció General de Promoció i la Direcció General
d'Ordenació Turística, s'està treballant en l'eliminació dels
lloguers de les diverses ubicacions de serveis, traslladant el
personal a les actuals dependències del govern, s'estan
analitzant i prioritzant les inversions encara pendents d'execució
i es posposaran aquelles que no siguin per ara imprescindibles.
També es reutilitzarà l'estalvi de les despeses plurianuals on
el finançament des de la seva previsió fins a dia d'avui ha baixat
el tipus d'interès.
Tot això, com ja s'ha comentat abans, se complementarà
amb les mesures que s'adoptin de tipus corporatiu i que són
conseqüència de la lamentable situació econòmica i financera
que ha deixat el Govern de l'anterior legislatura.
Palma, 26 de juliol de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AZ)
A la pregunta RGE núm. 2100/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a mesures
d'austeritat Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
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Tot això, com ja s'ha comentat abans, es completarà amb
ales mesures que s'adoptin de tipus corporatiu i que són
conseqüència de la lamentable situació econòmica i financera
que ha deixat el govern de l'anterior legislatura.
Palma, 2 d'agost de 2011.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BA)
A la pregunta RGE núm. 2101/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a plantilla
Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
BB)
A la pregunta RGE núm. 2102/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a plantilla de Can
Misses. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
BC)
A la pregunta RGE núm. 2104/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a plantilla
Hospital de Formentera. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

Quines mesures d'austeritat posarà en funcionament la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació per fer front al deute?

Ordre de Publicació
BD)

La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial
i d'Ocupació prendrà les mesures d'austeritat que es derivin de
l'actuació global del Pla de Sanejament.
No obstant això, des de l'inici del nou govern , a part de la
disminució de la despesa que suposa la reducció de direccions
generals, s'està treballant en l'eliminació dels lloguers de
diverses ubicacions de serveis, traslladant el personal a les
actuals dependències del Govern, s'estan prioritzant les
inversions encara pendents d'execució, posposant-se aquelles
que no siguin per ara imprescindibles.
També es reutilitzarà l'estalvi de les despeses plurianuals on
el finançament des de la seva previsió fins a dia d'avui ha baixat
el tipus d'interès.

A la pregunta RGE núm. 2105/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a plantilla
gerència atenció primària. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

BE)

BJ)

A la pregunta RGE núm. 2106/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a plantilla hospital
de Manacor. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).

A la pregunta RGE núm. 2120/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a caps de
departament i caps de servei o equivalents a la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).

A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

BF)
BK)
A la pregunta RGE núm. 2107/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a plantilla hospital
de Son Espases. (BOPIB núm. 7 de 22 de juliol de 2011).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

Ordre de Publicació

A la pregunta RGE núm. 2121/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a caps de
departament i caps de servei o equivalents a la Conselleria
d'Innovació, Interior i Justícia. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol
de 2011).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

BG)
Ordre de Publicació

A la pregunta RGE núm. 2109/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a plantilla hospital
Son Llàtzer. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).

BL)

A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

A la pregunta RGE núm. 2122/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a caps de
departament i de servei o equivalents a la Conselleria
d'Habitatge i Obres Públiques. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol
de 2011).

Ordre de Publicació
BH)

A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

A la pregunta RGE núm. 2110/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a plantilla hospital
d'Inca. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).

Ordre de Publicació
BM)

A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

A la pregunta RGE núm. 2123/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a caps de
departament i caps de servei o equivalents a la Conselleria de
Presidència. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).

Ordre de Publicació
BI)
A la pregunta RGE núm. 2119/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a caps de
departament i de servei o equivalents a la Conselleria de Medi
Ambient i Mobilitat. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
BN)
A la pregunta RGE núm. 2124/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a caps de
departament i caps de servei o equivalents. (BOPIB núm. 7, de
22 de juliol de 2011).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.
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Ordre de Publicació
BO)
A la pregunta RGE núm. 2126/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a caps de
departament i caps de servei o equivalents a la Conselleria
d'Economia i Hisenda. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
BP)
A la pregunta RGE núm. 2127/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a caps de
departament i caps de servei o equivalents a la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració. (BOPIB núm. 7 de 22
de juliol de 2011).
Relació de caps de departament i caps de servei o
equivalents a la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració, a les seves direccions generals i secretaries
generals i organismes autònoms a data d'1 de juny de 2011,
amb les següents dades: sistema de provisió (concurs/lliure
designació), nivell i titulació requerida, sou base, complement
de destí, complement específic i nivell acreditat de català.
Pel que fa a la Direcció General d'Immigració, que és la que
actualment depèn de la Conselleria de Presidència, la resposta
és la següent:
2. Servei d'Immigració:
-Codi: F01140347
-Titular: Vacant
-Forma de provisió: Lliure designació (L)
-Denominació del lloc: Cap de servei d'Immigració
-Nivell: 28
-Grup : A1
-Nivell de català: C
-Sou base: 1.109,05 euros mensuals
-Complement de destí: 832,40 euros mensuals
-Complement específic: 15.346,29 euros anuals
3. Servei de Cooperació:
-Codi: F01140065
-Titular: Ana Gilabert Cortés
-Forma de provisió: Lliure designació (L)
-Denominació del lloc: Cap del servei de Cooperació
-Nivell: 26
-Grup: A1, A2
-Nivell de català: C
-Sou base: 1.109,05 euros mensuals
-Complement de destí: 832,40 euros mensuals
-Complement específic: 15.346,29 euros anuals
-Sou base: 20.781,32 euros anuals
-Complement d'insularitat: 996 anuals
-Complement específic: CE1 (cap unitat) 17.559,18 euros
anual.
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-Codi lloc: F01030026 Cap del Departament-Secretaria
General (Palma)
-José Eduardo Sánchez Suárez
-Sistema de provisió: Lliure designació
-Nivell: 30
-Titulació requerida: A1
-Sou base: 1.109,05
-Complement de destí: 968,75
-Complement específic: 1.533,65
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F0103000B Cap del Departament-Direcció
General d'Atenció a la Dependència (Palma)
-Jaime Mesquida Camps
-Sistema de provisió: Lliure designació
-Nivell: 30
-Titulació requerida: A1
-Sou base: 1.109,05
-Complement destí: 968,75
-Complement específic: 1.533,65
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F01140346 Cap del Servei Jurídic-Secretaria
General (Palma)
-José Maria Bezares Portell
-Sistema de provisió: Lliure designació
-Nivell: 28
-Titulació requerida: A1
-Sou base: 1.109,05
-Complement destí: 832,40
-Complement específic: 1.096,16
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F01140310 Cap del Servei de la Unitat
Administrativa de Contractació-Secretaria General (Palma)
-Antoni Ques Bisbal
-Sistema de provisió: Concurs
-Nivell: 28
-Titulació requerida: A1
-Sou base: 1.109,05
-Complement destí: 832,40
-Complement específic: 1.096,16
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F0114257 Cap del Servei de Qualitat i
Assumptes Generals-Secretaria General (Palma)
-Gregori Llompart Font
-Sistema de provisió: Concurs
-Nivell: 28
-Titulació requerida: A1
-Sou base: 1.109,05
-Complement destí: 832,40
-Complement específic: 1.096,16
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F01140012 Cap del Servei d'UGE-Secretaria
General (Palma)
-María Isabel Serna Benbassat
-Sistema de provisió: Concurs
-Nivell: 26
-Titulació requerida: A1, A2
-Sou base: 1.109,05
-Complement destí: 698,20
-Complement específic: 1.096,16
-Nivell acreditació català: C
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-Codi lloc: F01140073 Cap del Servei d'AdministracióDirecció General de la Dependència (Palma)
-María Ángeles Villegas Casado
-Sistema de provisió: Concurs
-Nivell: 26
-Titulació requerida: Diplomatura en Educació Social o
Habilitat o Especialitat en Treball Social
-Sou base: 958,98
-Complement destí: 698,20
-Complement específic: 1.096,16
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F01140255 Cap del Servei d'Atenció al Ciutadà
i Qualitat-Direcció General de la Dependència (Palma)
-Manuel Ezequiel Galve Frances
-Sistema de provisió: Concurs
-Nivell: 26
-Titulació requerida: A1, A2
-Sou base: 958,98
-Complement destí: 698,20
-Complement específic: 1.096,16
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F01140074 Cap del Servei de PrestacionsDirecció General de la Dependència (Palma)
-Francisco González Medina
-Sistema de provisió: Concurs
-Nivell: 26
-Titulació requerida: Diplomatura en Educació Social o
Habilitat o Especialitat en Treball Social
-Sou base: 958,98
-Complement destí: 698,20
-Complement específic: 1.096,16
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F01140075 Cap del Servei de Centres i
Programes-Direcció General de la Dependència (Palma)
-Antonio Meseguer Bejarano
-Sistema de provisió: Concurs
-Nivell: 26
-Titulació requerida: Diplomatura en Educació Social o
Habilitat o Especialitat en Treball Social
-Sou base: 958,98
-Complement destí: 698,20
-Complement específic: 1.096,16
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F01140320 Cap del Servei de
Codesenvolupament-Direcció General de Cooperació (Palma)
-Ana Maria Gilabert Cortés
-Sistema de provisió: Lliure designació
-Nivell: 28
-Titulació requerida: A1
-Sou base: 1.109,05
-Complement destí: 832,40
-Complement específic: 1.096,16
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F01140347 Cap del Servei d'Immigració Direcció General d'Immigració (Palma)
-Jesús Garcia Garriga
-Sistema de provisió: Lliure designació
-Nivell: 28
-Titulació requerida: A1

-Sou base: 1.109,05
-Complement destí: 832,40
-Complement específic: 1.096,16
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F01140321 Cap del Servei de Família-Direcció
General de Menors i Família (Palma)
-Juan Miguel Roca Gamundi
-Sistema de provisió: Concurs
-Nivell: 28
-Titulació requerida: A1 (Llicenciatura en Psicologia o en
Dret)
-Sou base: 1.109,05
-Complement destí: 832,40
-Complement específic: 1.096,16
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F01140063 Cap del Servei de Menors-Direcció
General de Menors i Família (Palma)
-Sebastiana Ballester i Oliver
-Sistema de provisió: Lliure designació
-Nivell: 26
-Titulació requerida: A1, A2
-Sou base: 958,98
-Complement destí: 628,20
-Complement específic: 1.096,16
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F01140139 Cap del Servei de Planificació
Social-Direcció General de Planificació i Formació de Serveis
Socials (Palma)
-Josep Manuel Quevedo García
-Sistema de provisió: Lliure designació
-Nivell: 28
-Titulació requerida: A1
-Sou base: 1.109,05
-Complement destí: 832,40
-Complement específic: 1.096,16
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F01140180 Cap del Servei de Joventut-Direcció
General de Joventut (Palma)
-Maria Isabel Fuster Ferrer
-Sistema de provisió: Lliure designació
-Nivell: 28
-Titulació requerida: A1
-Sou base: 1.109,05
-Complement destí: 832,40
-Complement específic: 1.096,16
-Nivell acreditació català: C
-Codi lloc: F01140240 Cap del Servei de Gestió i
Planificació-Institut Balear de la Dona (Palma)
-Farah Bouazza Ariño
-Sistema de provisió: Lliure designació
-Nivell: 26
-Titulació requerida: A1, A2
-Sou base: 1.109,05
-Complement destí: 698,20
-Complement específic: 1.079,37
-Nivell acreditació català: C
Palma, 11 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

BS)

BQ)
A la pregunta RGE núm. 2128/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a caps de
departament i caps de servei o equivalents a la Conselleria de
Turisme i Treball. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
BR)
A la pregunta RGE núm. 2163/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a oficina
d'avaluació pública. (BOPIB núm. 7 de 22 de juliol de 2011).
Quan i com pensa el Govern crear, regular i dotar l'oficina
d'avaluació pública?
Aquesta Direcció General de Funció Pública, mitjançant el
seu Servei d'Avaluació de Polítiques Públiques, fa feina en
l'elaboració del reglament regulador de l'oficina indicada, en el
qual s'establirà la seva estructura i règim aplicable, així com
l'exercici de les funcions atribuïdes per l'article 51 de la Llei
4/2011, de 31 de març de bona administració i bon govern.
En aquest sentit, es preveu que sigui un òrgan administratiu
integrat dins el Servei d'Avaluació de Polítiques Públiques, del
departament de qualitat dels serveis i amb dependència directa
de la direcció general indicada de la Conselleria
d'Administracions Públiques. La seva creació no suposarà cap
increment de plantilla per a l'Administració de la comunitat
autònoma, ja que s'articularà per les vies previstes a la Llei de
funció pública per als canvis d'adscripció de llocs de feina (art.
91 de la Llei 3/2007), així com mitjançant la redefinició de les
funcions del personal propi del Servei d'Avaluació de Polítiques
Públiques quan correspongui.
Les nostres previsions temporals són de tenir un esborrany
de decret regulador de l'oficina d'avaluació pública de les Illes
Balears en el mes de setembre i tramitar-lo el més àgilment
possible per fer efectiu el mandat legal de la Llei del bon govern
i bona administració.
Palma, 1 d'agost de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

A la pregunta RGE núm. 2164/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Son Bosc.
(BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Quina valoració fa el Sr. Conseller dels escrits de la missió
internacional per al compliment del conveni Ramsar sobre
zones humides en les quals exigeixen la protecció de la fina de
Son Bosc?
El Conveni de Ramsar, conveni relatiu a les zones humides
d'importància internacional especialment com Hàbitats d'Aus
Aquàtiques, és un tractat intergovernamental de l'any 1971 que
entrà en vigor d'any 1975. Aquest conveni integra les bases
sobres les quals assentar i coordinar les principals directrius
relacionades amb la conservació de les zones humides de les
diferents polítiques sectorials de cada estat.
Aquest acord és l'únic dels moderns convenis en matèria de
medi ambient que se centra en un ecosistema específic, les
zones humides, i encara que en origen el seu principal objectiu
anava orientat a la conservació i ús racional amb relació a les
aus aquàtiques, actualment cerca el reconeixement de la
importància d'aquests ecosistemes com a fonamentals en la
conservació global i ús sostenible de la biodiversitat.
L'objectiu fonamental del Conveni de Ramsar és "la
conservació i ús racional de les zones humides a través de
l'acció nacional i mitjançant la cooperació internacional amb la
finalitat de contribuir a la fita d'un desenvolupament sostenible
en tot el món".
La secretaria de la Convenció de Ramsar, amb l'acord i
suport del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí del
Govern d'Espanya i de la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat del Govern, envià una Missió d'Assessorament
Ramsar a la zona humida de l'Albufera, dirigida pel Sr. Tobías
Salathé. Aquesta missió arriba a una sèrie de conclusions i
recomanacions però en cap moment, tal i com vostès formulen
a la pregunta, fa cap exigència ja que una missió Ramsar
representa una visió ambiental de defensa de les zones humides,
però no és un informe vinculant i per tant, no pot exigir res.
No obstant això, els he de dir que valoram enormement el
contingut d'aquesta missió i que es prendran en consideració
tota i cadascuna de les recomanacions que es fan en aquest
moment.
Palma, 29 de juliol de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BT)
A la pregunta RGE núm. 2165/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Cap del
Pinar. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
En quina situació es troba la signatura del conveni entre el
Govern de les Illes Balears, el Govern de l'Estat (Ministeri de
Defensa) i l'Ajuntament d'Alcúdia per a l'accés públic al Cap
del Pinar (Alcúdia)?
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Com ja se sap, el conveni de Cap Pinar és un tema que
s'inicià fa dos anys amb l'objectiu de regular l'accés públic a la
finca titularitat del Ministeri de Defensa de Cap Pinar.
Durant aquest període i fins a l'actualitat han existit un total
de 14 esborranys de conveni, alguns d'ells elaborats per la
conselleria, altres proposats pel Ministeri de Defensa i d'altres
per l'ajuntament.
Aquest procés tan llarg i laboriós per tal de permetre una
cosa relativament senzilla com és l'accés regulat a un espai està
a punt de concloure ja que la conselleria, l'Ajuntament d'Alcúdia
i el Ministeri de Defensa han arribat a un acord i ,una vegada
tinguem l'informe favorable de la Direcció General de
Pressuposts del Govern de les Illes Balears, procedirem a
concretar una data per a la signatura del conveni.
Palma, 29 de juliol de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BU)
A la pregunta RGE núm. 2169/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
interlocutor directe per a les associacions de malalts. (BOPIB
núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
Quines funcions té aquesta figura? Com es regula? Quina
retribució econòmica té? Tindrà dedicació exclusiva? On
tindrà ubicada la seva oficina?
Les funcions són establir circuits de comunicació amb els
colAlegis professionals, societats científiques i associacions de
malalts.
La seva regulació és una assignatura pendent de funcions
amb pagament a l'origen.
Tendrà retribució econòmica corresponent al personal de la
seva categoria.
Tendrà la dedicació que estableix la normativa aplicable al
personal estatutari del Servei de la Salut de les Illes Balears.
La seva oficina es troba al tercer pis de la seu dels Serveis
centrals de l'IB-Salut.
Palma, 9 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

familiar de dependència del mes de juliol? Quina quantia
econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda econòmica familiar
de dependència del mes de juliol?
De la quantia total de la nòmina d'ajuda econòmica de
dependència correspon a endarreriments un total de 249.591,31
euros.
La resolució per fer efectiva l'ajuda econòmica va ser
firmada el 14 de juliol de 2011. Dia 28 de juliol Intervenció va
donar el vist-i-plau per fer ho efectiu.
A la nòmina de juliol de 2011 han cobrat per primera
vegada l'ajuda per cures a l'entorn familiar 74 persones
beneficiàries.
En el mes de juliol de 2011 han rebut l'ajuda econòmica per
cures a l'entorn familiar i per vinculada al servei 6.887
persones.
La nòmina total de dependència en el mes de juliol de 2011
ha estat de 2.601.662,56 euros.
Palma, 3 d'agost de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
BX)
A la pregunta RGE núm. 2220/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a retribucions
anuals dels funcionaris nomenats a la Conselleria
d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 8 de 29 de juliol de
2011).
Import de la retribució anual per tot els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin
llocs de lliure designació, nomenats entre el 30 de juny i el 31
d'agost de 2011, en l'àmbit de la Conselleria d'Administracions
Públiques.
L'import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin llocs
de lliure designació, nomenats entre el 30 de juny i el 31
d'agost de 2011, en l'àmbit de la Conselleria d'Administracions
Públiques, serà de 79.435,52 i.
Palma, 21 d'agost de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

BV)
BY)
A les preguntes RGE núm. 2191/11 a 2193/11, 2195/11 i
2196/2011, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, relatives a ajuda econòmica de
dependència (I i II), a beneficiaris de l'ajuda familiar de
dependència (I i II i a ajuda familiar de dependència. (BOPIB
núm. 7, de 22 de juliol de 2011).
De la quantia total de la nòmina d 'ajuda econòmica de
dependència quina part correspon a endarreriments? Quin dia
del mes de juliol es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència? Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica
familiar de dependència ho han solAlicitat per primera vegada?
Quants beneficiaris han rebut la quantia d 'ajuda econòmica

A la pregunta RGE núm. 2229/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a retribucions
anuals dels funcionaris nomenats a la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB
núm. 8 de 29 de juliol de 2011).
Import de la retribució anual per tots els conceptes que
percebran els funcionaris interins o de carrera que ocupin
llocs de lliure designació, nomenats entre el 30 de juny i el 31
d'agost de 2011, en l'àmbit de la Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació.
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Atès que la pregunta solAlicita dades futures quan a
nomenaments no és possible donar resposta.
Palma, 2 d'agost de 2011.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BZ)
A la pregunta RGE núm. 2258/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
Secretaria Autonòmica de Promoció Empresarial i Ocupació.
(BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de 2011).
Quines són les funcions, quines retribucions i quina normal
legal sustenta la Secretaria Autonòmica de Promoció
Empresarial i d'Ocupació?
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CB)
A la pregunta RGE núm. 2290/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a convocatòria per
replanar arbres. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de 2011).
Quina és la procedència pressupostària dels recursos per
ampliar la convocatòria per replantar arbres oberta amb
Resolució de 20 de setembre de 2010 i modificada amb
Resolució de 15 de juliol de 2011?
De la partida pressupostària: 11G01/714B01/74117/00/
20249.
Palma, 5 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Les funcions són les que s'indiquen a l'article 3.3 del Decret
12/2011, publicat al BOIB 91 ext. de data 20/7.
Les retribucions són les que s'indiquen a l'article 1.3.2 de la
Llei 6/2010 (BOIB 94, de data 22/9) que modifica l'article 12 de
la Llei 9/2009, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per a l'any 2010.
La norma legal on se sustenta és l'article 5.4 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, 2 d'agost de 2011.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
CA)
A la pregunta RGE núm. 2288/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a convocatòria
agrupacions en defensa sanitària. (BOPIB núm. 8, de 29 de
juliol de 2011).
Quina és la procedència pressupostària dels recursos per
ampliar la convocatòria Agrupacions de Defensa Sanitària
oberta amb Resolució de 5 d'abril de 2011, modificada amb
Resolució de 15 de juliol de 2011?
De la partida pressupostària: 11G01/714B01/74117/00/
FF00000.

CC)
A la pregunta RGE núm. 2299/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Decret 72/2011, de
modificació del decret de creació del FOGAIBA. (BOPIB núm.
8, de 29 de juliol de 2011).
Per què el Decret 71/2011, d'1 de juliol, de modificació del
Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació dels Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
no contempla explícitament en la seva composició a cap
representant dels consells insulars que són les institucions amb
competències pròpies en agricultura?
Perquè el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) és una entitat que té per funció la gestió i
pagament d'ajudes amb fons UE, MARM i CAIB i actua com a
organisme pagador dels fons europeus a les Illes Balears.
Tots els fons CAIB procedeixen de la pròpia comunitat
autònoma i en cap cas hi ha aportació per part dels consells
insulars.
A més a més s'ha de tenir en compte que:
1. No tots els consells insulars tenen assumides les
competències d'agricultura com a pròpies.
2. Els que les tenen assumides com a pròpies tramiten les
ajudes agrícoles i pesqueres de manera directa, amb els seus
propis fons, amb els seus propis criteris i amb els seus
propis mitjans.
Palma, 5 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, 4 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CD)
A les preguntes RGE núm. 2300/11 i 2301/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ajuts per
replantar arbres (III i IV). (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de
2011).
Quantes finques de les Illes Balears van ser beneficiàries
en la darrera convocatòria d'ajuts per a replantar arbres?
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Quantes finques de Menorca van ser beneficiàries en la
darrera convocatòria d'ajuts per a replantar arbres?
385 i 0.
Palma, 5 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CG)
A la pregunta RGE núm. 2311/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a retribucions de
l'assessoria tècnica. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de 2011).
Quines són les retribucions de l'assessor tècnic de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, el Sr.
Jaime Olascoaga Enseñat?

Ordre de Publicació
CE)
A les preguntes RGE núm. 2304/11 i 2308/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a ajuts per
replantar arbres. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de 2011).

L'import anual de les retribucions el Sr. Jaime Olascoaga
Enseñat com a assessor tècnic de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori és de 46.283,81 euros.
Palma, 25 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

A quantes finques de Menorca va dirigida la convocatòria
d'ajuts per replantar arbres? A quantes finques va dirigida la
convocatòria d'ajuts per replantar arbres?

Ordre de Publicació
En ambdós casos a aquelles que reuneixin els requisits
establerts en la corresponent convocatòria.
Palma, 5 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CF)
A la pregunta RGE núm. 2307/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a prioritats en matèria
d'agricultura i ramaderia. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de
2011).
Quines són les prioritats del Govern de les Illes Balears en
matèria d'agricultura i ramaderia que han fet que, mentre es
lamentava que no podria complir el conveni Proagro 2010,
destinin 450.000 euros a ampliar ajudes a les agrupacions
sanitàries ramaderes i a les ajudes destinades a replantar
arbres?
Una de les prioritats del Govern de les Illes Balears en
matèria d'Agricultura i Ramaderia és l'optimització dels
escassos recursos econòmics que ens han deixat com herència
els anteriors gestors. Els fons destinats tant a l'ampliació de les
ajudes per les ADS, entre les que hi figura beneficada la de
l'ovella de Menorca amb 235 explotacions beneficiàries i 13.000
caps, que d'altra forma no hi hagués pogut entrar, com a la de
replantació d'arbres provenen d'uns romanents que pel seu
origen no poden ser destinats per part de FOGAIBA a altres
tipus d'ajudes tals com el Proagro.
Palma, 4 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

CH)
A la pregunta RGE núm. 2312/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a assessoria tècnica de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (BOPIB
núm. 8, de 29 de juliol de 2011).
Quines són les funcions de l'assessor tècnic de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, el Sr.
Jaime Olascoaga Enseñat?
Les funcions de l'assessor tècnic són assessorar el conseller
en qualsevol qüestió relacionada amb l'agricultura, el medi
ambient i el territori.
Palma, 3 d'agost de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CI)
A la pregunta RGE núm. 2313/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute al Consell
Insular de Menorca. (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de 2011).
Quan pagarà el Govern de les Illes Balears els 24 milions
d'euros que deu al Consell de Menorca?
El gruix del deute al qual es refereix la pregunta es va
genera en l'últim trimestre de 2010, així com en el primer
semestre de 2011, i a data de presa de possessió d'aquest equip
de govern no constava en aquesta vicepresidència cap previsió
temporal en relació amb el pagament del meritat deute com
semblaria lògic que existís. El compromís ferm de l'actual
govern és atendre el pagament de totes les obligacions
reconegudes i vençudes de manera progressiva.
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Palma, 5 d'agost de 2011.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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B)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de la Presidència

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
Atès que per resolució de la Presidència de dia 8 de juny de
2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1498/2011, de dia
8 de juny de 2011, el Sr. Guillem Xavier Mesquida i Xamena
fou nomenat com a personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentaria del PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per
Menorca.
Atès que mitjançant escrit RGE núm. 2736/2011, de dia 1 de
setembre de 2011, el portaveu del grup parlamentari anterior
solAlicita el cessament del Sr. Guillem Xavier Mesquida i
Xamena com a personal eventual del grup esmentat amb efectes
econòmics i administratius des de dia 5 de setembre de 2011.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. El cessament del Sr. Guillem Xavier Mesquida i Xamena
com a personal eventual amb categoria administrativa de
cap de negociat (assimilada a funcionari del grup C1, nivell
23)
adscrit al servei del Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 5 de setembre
de 2011.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.
A la seu del Parlament, a 2 de setembre de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Atès que:
A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les Illes
Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual, adscrites
al servei dels grups parlamentaris vacants i dotades
pressupostàriament.
El portaveu del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds
-Entesa i Més per Menorca, mitjançant l'escrit amb RGE núm.
2736/2011 del dia 1 de setembre de 2011, solAlicita el
nomenament del Sr. David Abril i Hervàs com a personal
eventual adscrit al servei del grup parlamentari anterior.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. David Abril i Hervàs com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C, nivell 23),
a d s c r i t a l s e r v e i d e l G r u p P a r l a me n t a r i
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 6 de setembre
del 2011.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposen els
articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en
el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de
la data de publicació de la present resolució al BOPIB.
A la seu del Parlament, a 2 de setembre de 2011.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

