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1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5770/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a contactar amb l'oposició.
(BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de 2011).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5870/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a balanç de gestió de mig any
(V). (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5767/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a continuïtat de la llengua
catalana. (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de 2011).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5857/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a polítiques per tal de sortir de la
crisi. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5863/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Galmés i Verger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament del programa de
millora d'instalAlacions i equipaments. (BOPIB núm. 27, de 23
de desembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5848/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Mel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a rectificació de la
política de retalls aplicats a l'ensenyament. (BOPIB núm. 27, de
23 de desembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

G)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5867/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a balanç de gestió de mig any
(II). (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
H)

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5856/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió amb propietaris afectats
per incendis forestals. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de
2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5868/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a balanç de gestió de mig any
(III). (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

Ordre de Publicació
L)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5862/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions per millorar la
situació econòmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5865/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a espais protegits. (BOPIB núm. 27, de 23 de
desembre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

Ordre de Publicació
M)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5864/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a assistència a fires de turisme
especialitzades. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5859/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de la gestió
d'emergències. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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N)

Q)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5869/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a balanç de gestió de mig any
(IV). (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5858/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació de la Conselleria
d'Administracions Públiques en el marc de la Conferència
estatal de la qualitat en els serveis públics. (BOPIB núm. 27, de
23 de desembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5861/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a obres a l'IES Josep Maria
Quadrado. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5860/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a taxes aeroportuàries. (BOPIB
núm. 27, de 23 de desembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5855/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a obertura d'una base de
Ryanair a Palma de Mallorca. (BOPIB núm. 27, de 23 de
desembre de 2011).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5847/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
copagament sanitari. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de
2011).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5866/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a balanç de gestió de mig any
(I). (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

Ordre de Publicació
B)

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Validació del Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de
mesures tributàries urgents (RGE núm. 5747/11).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, després del debat corresponent, validà,
per 34 vots a favor, 20 en contra i cap abstenció, el decret llei
esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional sobre el Front Polisari.

C)

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de desembre de 2011, s'aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

Tramitació de projecte de llei per al Decret llei 6/2011, de
2 de desembre, de mesures tributàries urgents (RGE núm.
5747/11).

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre el Front Polisari

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de desembre de 2011, un cop validat el decret esmentat, aprovà
per assentiment la seva tramitació com a projecte de llei.

“Ahir, 21 de desembre, es va clausurar el XIII Congrés del
Front Polisari, en el qual s’ha debatut sobre les perspectives i el
futur del poble sahrauí. Que per 35 anys ha reivindicat des del
desert la seva sobirania davant del Marroc. En aquests anys la
solidaritat les ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears s’ha
fet palesa en nombroses mostres de suport a la causa sahrauí,
tant per la via de la cooperació per al desenvolupament,
especialment amb les programes “Vacances en pau” i “Escola
en pau”, com des del suport polític unànime dels diferents grups
units a l’Intergrup Parlamentari Pau al Sàhara.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears:
Reitera la solidaritat del poble de les Illes Balears amb la
causa sahrauí i amb la lluita dels homes i les dones del Sàhara
Occidental perquè els drets del seu poble siguin reconeguts.
Valora positivament l’aposta del XIII Congrés del Poble
Polisari per continuar la lluita pels drets del poble sahrauí,
basada en mitjans pacífics.
Manifesta el seu suport a la petició d’un referèndum
democràtic, amb supervisió internacional perquè el poble
sahrauí pugui decidir sobre el seu futur.
Agraeix les mostres de solidaritat del President de la
República Àrab Sahrauí Democràtic (RASD), Mohamed
Abdelaziz, amb els cooperants capturats per dissidents d’AlQaeda als campaments sahrauís i la condemna per aquests fets,
que tots compartim.”

Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 2425/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a previsió
d'acomiadaments de treballadors d'ib-salut, les fundacions
hospitalàries o GESMA per part de l'actual govern. (BOPIB
núm. 9, de 26 d'agost de 2011).
Quin és el nombre de treballadors d'ib-salut, de les
fundacions hospitalàries o de GESMA, que l'actual govern de
les Illes Balears, legislatura 2011-2015, vol acomiadar o
amortitzar les seves places, incloent personal fix, interí o
eventual?
El Servei de Salut de les Illes Balears no té previst
l'acomiadament de personal fix, interí o eventual, ni
l'amortització de places de plantilla en cap de les institucions
que depenen d'aquest servei.
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Palma, 15 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.
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D)
A la pregunta RGE núm. 2930/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a subvencions
agricultura. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 2465/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a zona
hospitalària de Son Dureta. (BOPIB núm. 9, de 26 d'agost de
2011).
Quines són les propostes del Govern en relació amb la
reutilització dels terrenys i dels edificis de la zona hospitalària
de Son Dureta?
Una vegada conclosa la construcció del nou Hospital de Son
Espases i ja fet el trasllat dels serveis sanitaris, és evident que,
a causa de la falta de manteniment de l'antic Hospital Son
Dureta, aquest ha quedat en un estat no apte per a l'imminent ús.
Actualment, s'està estudiant la situació tècnica i legal de les
infraestructures i les instalAlacions, per avaluar els usos que pot
tenir en el futur, que estaran condicionats a l'estat dels edificis
i al cost de rehabilitació, si fos necessari, alhora que s'avalua la
possibilitat de convertir part del complex sanitari de Son Dureta
en un centre administratiu on s'hi podria ubicar una conselleria,
probablement la de Salut, Família i Benestar Social, per
concentrar-hi gran part de les seves dependències.
Hem rebut diverses solAlicituds per poder usar parcialment
aquests edificis i s'està elaborant un pla funcional d'ús d'aquesta
àrea, d'acord amb la seva naturalesa.
Palma, 15 de setembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

En unes declaracions reproduïdes per RNE, de dia 31
d'agost de 2011, el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori del Govern de les Illes Balears afirmava: "hi ha gent
als que han enviat milions d'euros sense exigir res a canvi",
quines són les mesures que ha pres la conselleria al respecte?
Des de la conselleria es treballa des de la premissa de
màxima optimització dels recursos públics i reducció de les
despeses supèrflues i de les ajudes o subvencions que no
redundin en benefici vertader i concret d'un bé comú ni estiguin
justificades en benefici de la societat en general.
Palma, 5 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 2953/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell Regulador
de l'Ensaïmada. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
Quins són els motius que han conduït a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a no abonar la partida
corresponent al Consell Regulador de l'Ensaïmada?
Des de la conselleria i des de FOGAIBA, no consta cap
deute al CR de la IGP Ensaïmada de Mallorca.
Palma, 7 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 2728/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes
econòmiques al sector pesquer. (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).

F)

Quines mesures ha adoptat per facilitar que les confraries
de pescadors puguin rebre les ajudes econòmiques aprovades
i no rebudes pel sector pesquer?

A la pregunta RGE núm. 2955/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Programa de
desenvolupament rural 2007-2013 (PDR). (BOPIB núm. 12, de
16 de setembre de 2011).

S'estan concretant diferents actuacions que agilitin l'arribada
dels fons al sector, de tal manera que solucionin la falta de
liquidesa que va generar la nefasta actuació del Govern anterior,
ja que la majoria d'ajudes que es deuen foren aprovades per
l'anterior equip de Govern i no pagades.
Palma, 7 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació

Quines línies d'ajudes pensa mantenir i quines suprimir del
Programa de desenvolupament rural 2007-2013 (PDR)?
En aquests moments aquesta conselleria no ha valorat
suprimir cap línia d'ajuda del PDR 2007-2013.
Palma, 7 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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G)

J)

A les preguntes RGE núm. 2960/11 i 2990/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractes d'obra i serveis i a càrrecs directius nomenats al
Consorci Menorca Reserva de la Biosfera. (BOPIB núm. 12, de
16 de setembre de 2011).

A la pregunta RGE núm. 3436/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a expedients
pendents a la Comissió Balear de Medi Ambient. (BOPIB núm.
15, de 7 d'octubre de 2011).

Relació de contractes d'obra i serveis signats entre juny i
setembre (ambdós inclosos) de 2011, indicant beneficiari i
quantia del contracte, pel Consorci Menorca Reserva de la
Biosfera.
Relació dels càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (ambdós inclosos) de l 'any 2011 al Consorci
Menorca Reserva de la Biosfera.
L'òrgan competent per respondre aquestes preguntes és el
Consell Insular de Menorca.
Palma, 10 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Quina és la relació dels 870 expedients pendents que
segons el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
s'han trobat pendents a la Comissió Balear de Medi Ambient,
segons va afirmar en el Ple del Parlament, de 27 de setembre
de 2011? Indicant data d'inici de l'expedient, estat de
tramitació, nom del promotor i objecte del projecte.
Atès el gran volum físic de la documentació solAlicitada, us
comunic que aquesta es troba a la disposició del Sr. Cosme
Bonet i Bonet a les dependències de la Comissió Balear de Medi
Ambient (carrer Gremi Corredors, 10, Polígon Son Rossinyol de
Palma), perquè pugui fer-hi les consultes que consideri
oportunes.
Per tal de poder atendre'l adequadament, us prec que
concerteu cita prèvia al telèfon 971177335.
Palma, 3 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 3011/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a càrrecs directius
nomenats a FOGAIBA. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).
Relació dels càrrecs directius nomenats des de juny a
setembre (ambdós inclosos) de l 'any 2011 al Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
Ha estat nomenat el director gerent del FOGAIBA, Sr. Joan
Simonet i Pons.
Palma, 7 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 3446/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Red Rural. (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).
Quins projectes ha iniciat la conselleria en el marc de la
"Red Rural"?
A la data de la seva pregunta i des del canvi de govern, no
se n'ha iniciat cap de nou, perquè això és un programa que es
defineix en un moment donat per un període de temps i ja estan
definits els projectes.
Palma, 30 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 3023/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes fetes
efectives a organitzacions professionals agràries. (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
Quines ajudes ha fet efectives la conselleria a les
organitzacions professionals agràries corresponents al 2010?
Des de la presa de possessió del nou Govern fins a dia
d'avui, no s'ha fet efectiva cap ajuda a OPA des d'aquesta
conselleria, ni per part del FOGAIBA.
Palma, 7 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 3598/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a
embarcacions que han fondejat a les costes de les illes (I).
(BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).
Quina és la relació d'embarcacions que han fondejat a les
costes de les illes l'any 2011?
Segons les dades que obren en aquesta conselleria
(embarcacions que han fondejat als camps de boies i al Parc de
Cabrera), durant l'any 2011 han fondejat les següents
embarcacions:
• Mallorca:
393.
• Menorca:
244.
• Eivissa:
69.
• Formentera: 1.406.
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• Cabrera:
6.995.
Pel que fa referència a la instalAlació de boies, aquest any no
han pogut ser instalAlades pels següents motius:
• En data 23 de març de 2011, el Consell d'Administració de
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental va
acordar iniciar els expedients de contractació d'un servei de
vigilància i muntatge, desmuntatge i manteniment dels punts
de fondeig a les zones LIC de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
• En data d'1 de juny de 2011, el director executiu va donar
l'ordre de penjar en el perfil de contractant les tres
licitacions, donant un termini de presentació de 15 dies
naturals a comptar des del dia següent de la publicació de
l'anunci en el perfil.
• El termini per tant, finalitzava el dia 16 de juny de 2011 i el
director executiu de l'agència va cessar del seu càrrec quatre
dies més tard, és a dir, el dia 20 de juny de 2011. Sense que
es pogués continuar amb la licitació.
• El nou director executiu de l'agència va ser nomenat el
passat dia 2 d'agost i una vegada analitzats els terminis de
licitació per adjudicar aquests contractes, ens trobaríem a
finals d'estiu i com a conseqüència, deixa de tenir sentit
treure en aquestes dates les licitacions, ja que les boies s'han
de treure el 30 de setembre.
Palma, 28 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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N)
A la pregunta RGE núm. 3601/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a
embarcacions que han fondejat a les costes de les illes (III).
(BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).
Quina és la relació d'embarcacions que han fondejat a les
costes de les Illes Balears l'any 2009?
Segons les dades que obren en aquesta conselleria
(embarcacions que han fondejat als camps de boies i al Parc de
Cabrera), durant l'any 2009 han fondejat les següents
embarcacions:
• Mallorca:
5.757.
• Menorca:
3.751.
• Eivissa:
941.
• Formentera: 4.387.
• Cabrera:
6.981.
Palma, 28 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
O)

Ordre de Publicació

A la pregunta RGE núm. 3674/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures del
viatge a Madrid a la conferència del President. (BOPIB núm.
16, de 14 d'octubre de 2011).

A la pregunta RGE núm. 3600/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a
embarcacions que han fondejat a les costes de les illes (II).
(BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Còpia de les factures de totes les despeses de tots els
membres del Govern que van realitzar el viatge a Madrid per
a la conferència del President José Ramón Bauzá el mes de
setembre de 2011.

Quina és la relació d'embarcacions que han fondejat a les
costes de les Illes Balears l'any 2010?

Us remet a la resposta donada a la solAlicitud de
documentació RGE núm. 3738/11, ja que el contingut de la
iniciativa és exactament el mateix.

M)

Segons les dades que obren en aquesta conselleria
(embarcacions que han fondejat als camps de boies i al Parc de
Cabrera), durant l'any 2010 han fondejat les següents
embarcacions:
• Mallorca:
5.536.
• Menorca:
4.201.
• Eivissa:
1.052.
• Formentera: 5.158.
• Cabrera:
7.074.
Palma, 28 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, 30 de novembre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
P)
A la pregunta RGE núm. 3868/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despeses
desplaçament del president a BrusselAles. (BOPIB núm. 17, de
21 d'octubre de 2011).
Quin cost va tenir el desplaçament del president del Govern
de les Illes Balears a BrusselAles per assistir a diverses
reunions, indicau detalladament el cost que han tingut tots els
conceptes?
El cost total del desplaçament del president del Govern de
les Illes Balears a BrusselAles per assistir a diverses reunions ha
estat de 8.403,31 euros, dels quals la quantitat de 5.716,41 euros
correspon al cost del desplaçament; la quantia de 1.935 euros
correspon al cost d'allotjament i la quantia de 751,90 correspon
a restaurant.
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Palma, 8 de novembre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

A Menorca: 1.109.500 quilograms. Repartit a les cooperatives
d'UCAME, Sant Guillem i Santa Escolàstica.
Palma, 25 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 3869/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acompanyants del
President al viatge a BrusselAles. (BOPIB núm. 17, de 21
d'octubre de 2011).
Quins eren els càrrecs polítics, funcionarials i responsables
de premsa que van acompanyar al President del Govern de les
Illes Balears a BrusselAles per assistir a diverses reunions
durant aquest mes d'octubre?
Els càrrecs polítics, funcionarials i responsables de premsa
que van acompanyar al President del Govern de les Illes Balears
a BrusselAles, per assistir a diverses reunions durant aquest mes
d'octubre han estat les següents: el director del Gabinet de la
Presidència, el cap de la Secretaria de Protocol i Relacions
Públiques i la cap de premsa del Gabinet de Presidència.

Ordre de Publicació
S)
A la pregunta RGE núm. 4012/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a previsió de
pagaments d'ajuts per a menjador. (BOPIB núm. 18, de 28
d'octubre de 2011).
Quina és la previsió per a les ajudes individualitzades de
menjador per als alumnes que estudien en centres docents no
universitaris durant el curs escolar 2011-2012?
L'objectiu d'aquesta conselleria és pagar les ajudes
individualitzades de menjador per al curs 2011-2012, en funció
de la liquiditat disponible.
Palma, 21 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Palma, 14 de novembre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
R)
A la pregunta RGE núm. 3876/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a repartiment
per part del Govern de l'alfals subvencionat. (BOPIB núm. 17,
de 21 d'octubre de 2011).
Quin ha estat al 2011, el repartiment per part del Govern
de les Illes Balears de l'alfals subvencionat per illes i per
finques?
A la data de la seva pregunta, el repartiment per finques ha
estat el següent:
Finques
07-013-0052
07-022-0149
07-033-0113
07-065-0010
07-013-0129
07-013-0015
07-022-0190
07-031-0165
07-013-0255
07-003-0170
07-013-0616
07-022-0563
07-013-0188
07-013-0077
07-013-0042
07-033-0214
07-031-0026
07-054-0128
07-040-0440
07-022-0234

Quilograms
75.558
194.460
156.120
92.740
26.140
113.800
129.700
249.100
18.280
18.280
48.642
79.980
93.740
83.940
112.703
159.580
178.160
219.040
123.500
18.620

T)
A la pregunta RGE núm. 4014/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a convocatòria
d'ajudes per a menjador escolar. (BOPIB núm. 18, de 28
d'octubre de 2011).
Quina és la previsió de la Conselleria d'Educació quant a
la convocatòria d'ajudes individualitzades de menjador escolar
per als alumnes que estudien en centres docents no
universitaris durant el curs escolar 2011-2012?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha
completat una partida pressupostària per a l'any 2012 de
700.000 euros per a ajudes individualitzades de menjador per
als alumnes que estudien a centres docents no universitaris.
Palma, 21 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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U)

Y)

A la pregunta RGE núm. 4016/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
d'Antoni Bennàssar (III). (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de
2011).

A la pregunta RGE núm. 4019/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
d'Antoni Bennàssar. (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de
2011).

Quines varen ser les raons per tornar a nomenar el Sr.
Antoni Bennàssar, cap del servei de traumatologia de
l'Hospital Comarcal d'Inca, dies després del seu cessament?

Quins varen ser els motius del cessament del Sr. Antoni
Bennàssar com a cap del servei de traumatologia de l'Hospital
Comarcal d'Inca?

La raó és que la consellera de Salut va estimar que el
cessament del Dr. Bennàssar havia estat un error formal, per la
qual cosa va instar a DG a deixar sense efecte el procés de
cessament per pèrdua de confiança.

Pèrdua de confiança.
Palma, 11 de novembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Palma, 11 de novembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Z)

Ordre de Publicació
V)
A la pregunta RGE núm. 4017/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
d'Antoni Bennàssar (II). (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de
2011).
Quin coneixement tenia la consellera de Salut, Família i
Benestar Social del cessament del Sr. Antoni Bennàssar dies
abans que es produís?
La decisió del cessament del Sr. Antoni Bennàssar va ser
una decisió consensuada entre el director gerent de l'hospital i
el director general de l'ib-salut per pèrdua de confiança.
Palma, 11 de novembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 4018/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a suspensió
de guàrdies. (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).
Per quins motius l'ib-salut ha decidit que els mesos
d'octubre i novembre es suspenguin les guàrdies localitzades?
Per ajustar el dèficit pressupostari al pressupost real que va
deixar el Govern del pacte, ha calgut fer mesures d'eficiència en
la gestió. S'entén que les guàrdies localitzades no són un recurs
eficient de la gestió sanitària.
Palma, 11 de novembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

A la pregunta RGE núm. 4024/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute amb
la Universitat de les Illes Balears. (BOPIB núm. 18, de 28
d'octubre de 2011).
Quan té previst el Govern saldar els deutes contrets amb la
Universitat de les Illes Balears?
Des de l'inici d'aquesta legislatura estam treballant per saldar
els deutes que ens hem trobat.
Tot d'una que sigui possible, en funció de la liquiditat de què
disposi la Direcció General del Tresor i Política Financera
farem efectiu els pagaments.
Veritablement la situació és difícil i es fa també difícil donar
una data de pagament del deute acumulat. Quan l'actual Govern
assumí la responsabilitat de governs, sols s'havien pagat dues
mensualitats pel que fa a la transferència nominativa, la
corresponent a gener que es pagà el 21 de març i la corresponent
a febrer que es pagà el 31 de maig. Faltaven les de març, abril,
maig i juny. Des d'aquell moment la prioritat del Govern ha
estat que el personal docent i investigador, i el personal
d'administració i serveis cobrés les nòmines. Per això cada mes
les negociacions entre UIB, Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats i la Vicepresidència Econòmica es duen a terme per
tal de garantir la transferència suficient per tal de pagar les
nòmines, atès que els fons propis d ela UIB ja s'havien esgotat
amb els pagaments dels mesos en què no arribaren els diners des
del Govern anterior.
El compromís del Govern és seguir mantenint les
transferències pel pagament de les nòmines, tractar, a partir del
gener de 2012, el tema del deute i seguir donant suport a la UIB
en l'obtenció de fons fora de la caib, tot i que quan aquest
finançament ve en forma de crèdit computa com a deute de la
pròpia comunitat autònoma. És això el que ha passat en la
menció d'excelAlència a la UIB que consisteix en un crèdit al
5,60% d'interès a la comunitat autònoma per a la seva posterior
cessió a la UIB.
Palma, 28 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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AA)
A la pregunta RGE núm. 4027/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute amb
els centres públics i concertats. (BOPIB núm. 18, de 28
d'octubre de 2011).
Quan té previst el Govern saldar els deutes contrets amb
els centres públics i amb els centres concertats?
En aquests moments ja s'estan fent les transferències als
centres. Ara resta per pagar a partir de juliol del 2011 i es
preveu uns pagaments a escoles públiques i concertades:
Pública:
Concertada:
Total:

782.071,34 euros.
1.458.422,90 euros.
240.494,24 euros.

Palma, 14 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 4028/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a suport
educació no universitària. (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de
2011).
Eliminarà el Sr. Conseller els suports, premis o ajuts, a
l'edició de materials didàctics educatius i formatius per
afavorir el desenvolupament i l'aplicació del currículum als
ensenyaments de l'educació no universitària?
Donada l'actual situació de dèficit econòmic i financer de
l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
a més de la seva manca de liquiditat, ens hem vist obligats a
suspendre temporalment aquestes convocatòries.
Palma, 21 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 4030/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a suport a
l'edició de materials didàctics. (BOPIB núm. 18, de 28
d'octubre de 2011).
Com valora el Sr. Conseller els resultats del suport a
l'edició de materials didàctics educatius i formatius adreçats
a persones físiques o jurídiques, sense ànim de guany i als
mestres i professors de les Illes Balears, que ha duit a terme el
Govern de les Illes Balears, que ha dut a terme el Govern de
les Illes Balears els darrers 10 anys, en concret, ho considera
malbaratar recursos públics?
La valoració és positiva i en cap cas no es considera
malbaratar recursos públics.

Palma, 21 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 4031/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a resolució de
la convocatòria de premis a l'edició de materials didàctics.
(BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).
Resoldrà el Sr. Conseller la convocatòria de premis a
l'Edició de Materials Didàctics, aprovada per Resolució del
conseller d'Educació i Cultura, de dia 10 de maig de 2011
(BOIB de dia 16 de juny de 2011)?
Per resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
de dia 23 de setembre, es va deixar sense efecte la convocatòria
de premis a l'edició de materials didàctics a causa de l'actual
situació de dèficit economicofinancer de l'administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i la seva manca de
liquiditat.
Palma, 21 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 4051/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a retribució anual dels
assessors de la conselleria. (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre
de 2011).
Quina és la retribució anual dels assessors de la
Conselleria d'Administracions Públiques el Sr. Juan
Domínguez i el Sr. Antoni Juaneda?
La retribució anual dels assessors de la Conselleria
d'Administracions Públiques Sr. Juan Domínguez i Antoni
Juaneda, en ambdós casos, és de 46.283,81 euros.
Marratxí, 17 de novembre de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 4063/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a obres a
l'estació de tren d'Inca. (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de
2011).
Quan té previst el Govern acabar les obres de millora de
l'estació de tren d'Inca?
D'acord amb l'últim pla d'obra entregat, està previst
finalitzar les obres a finals de desembre.

BOPIB núm. 29 - 19 de gener de 2012
Palma, 24 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 4091/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a complements
específics (I). (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).
Dins el ventall de complements específics que tenen els
llocs de treball de l'administració de la comunitat autònoma
quina quantia tenen els deu més elevats?
Les deu quanties més elevades són les següents: 16.017,82;
19.766,32; 21.471,10; 22.813,42; 26.913,04; 31.992,24;
35.620,20; 44.689,54; 47.229,14 i 50.448 euros.
Marratxí, 17 de novembre de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AH)
A les preguntes RGE núm. 4092/11 i 4093/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
complements específics (II i III). (BOPIB núm. 18, de 28
d'octubre de 2011).
Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 4095/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a estudis i
propostes aèries. (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).
Quins han estat els estudis i les propostes que realitza o ha
realitzat la Conselleria de Turisme i Esports en matèria de
transport aeri?
La Conselleria de Turisme i Esports prepara un esborrany de
proposta per millorar la connectivitat de les illes, que serà
presentat davant la Mesa del transport aeri que tendrà lloc a
finals de mes.
L'esborrany de proposta té tres objectius:
• Millorar l'OSP dels vols entre illes.
• Aconseguir la declaració d'OSP dels vols entre illes.
• Millorar la connectivitat entre les illes i els destins
internacionals.
Dia 9 de novembre es va facilitar l'esborrany a tots els grups
polítics amb representació parlamentària. Així, una vegada
consensuada, la proposta es presentarà davant l'administració
estatal.
Palma, 10 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 4135/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a expedients
sancionadors a companyies aèries. (BOPIB núm. 19, de 4 de
novembre de 2011).
Pot informar de la situació de tramitació dels expedients
sancionadors contra les companyies aèries que varen ser
sancionades durant els anys 2009, 2010 i 2011 per haver
incomplert la normativa de consum. Quines són les sancions
interposades? S'han fet efectives?
Durant l'any 2009 es varen incoar 34 expedients contra les
companyies aèries. Tots aquests expedients es varen resoldre en
el seu moment. L'any 2010 s'incoaren 40 expedients
sancionadors que, així mateix, han estat resolts. Durant l'any
2011 s'han incoat 11 expedients i, en aquest moment, es troben
pendents de resolució.
Palma, 28 de novembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre de la cambra a disposició dels senyors diputats i les
senyores diputades.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 4136/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a expedients
sancionadors a empreses que es dediquen a vendre sang.
(BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).
Ens poden informar sobre si s'ha obert expedient
sancionador a les empreses que es dediquen a vendre sang de
cordó umbilical al preu de 2.500 euros a consumidores de les
Illes Balears?
L'obtenció de progenitors hematopoètics de sang de cordó
umbilical, està regulada pel Reial Decret 1301/06, de 10 de
novembre. Per aquest motiu, els pares que ho desitgin poden
obtenir-la en el moment del part i conservar-la per a un ús
autòleg eventual en els bancs de teixits autoritzats a Espanya o
a la Unió Europea. Els futurs pares abonen als bancs el cost de
l'activitat de processament i conservació de la sang.
Palma, 28 de novembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 4137/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a expedients
sancionadors a entitats financeres. (BOPIB núm. 19, de 4 de
novembre de 2011).
Com estan els expedients sancionadors a les entitats
financeres que han incorporat clàusules declarades abusives?
Quina és la sanció que s'imposarà per aquests fets?
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Amb referència a la solAlicitud sobre la situació dels
expedients sancionadors oberts per la Direcció General de Salut
Públic i Consum contra diverses entitats financeres per haver
interposat en els contractes amb els seus clients clàusules
considerades abusives, la situació dels expedients sancionadors
que consten oberts en el període 2010-2011 són:
Exped.

Data inici

NIF

Nom

192/11

Fase

21-10-10

A079456232

Servicios Financieros
Carrefour EFC, SA

Resolució

308/10

17-12-10

A39000013

Banco Santander,
SA.

Resolució

309/10

17-12-10

G28029007

Caja de Ahorros y
Monte Piedad de
Madrid

Proposta de
resolució

310/10

17-12-10

A28157360

Bankinter, SA

Resolució

307/10

17-12-10

A48265169

Banco Bilbado
Vizcaya Argentaria,
SA (BBVA)

Proposta de
resolució

084/11

13-07-11

F04001475

Caja Rural de
Baleares Sociedad
Corporativa.

Acord
iniciació

Palma, 28 de novembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 4269/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a centre de races
autòctones. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

a l'aportació econòmica atorgada i, en definitiva, deixar sense
efecte els convenis.
Palma, 18 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 4284/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a programes de
debat i informatius d'IB3. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre
de 2011).
Quins tertulians assisteixen als programes de debat i
informatius d'IB3 Televisió i IB3 Ràdio? Indicant noms dels
tertulians i programes als que assisteixen.

Tertulians de Televisió de les Illes Balears
Tertulians del programa "La Mirada": Ferran Aguiló, Josep
Bagur (Menorca), José Manuel Barquero, Xavi Bonet González,
Victòria Campins Rotger, Pere Cerón, Carmen Cordón, Kika
Cortés, Virginia Eza, Marisa Goñi, José Euardo Iglesias, José
Jaume Mas Andreu Manresa Montserrat, Javier Mato Veiga,
Joan Miquel Perpinyà Barceló, Josep Pons Fraga (Menorca),
Joan Riera Frau, Joan Riera, Munar, Angela Seguí, Joan Serra
Tur (Eivissa), Antoni Maria Thomàs Andreu i Germà
Ventanyol.
Tertulians que seran presents al Cara a Cara de Rajoy i
Rubalcaba: Laureano Arqiero, José Manuel Barquero, Carmen
Cordón i Miquel Payeras.

En quin estat es troba l'execució del centre de races
autòctones a la finca de Raixa, propietat del Consell de
Mallorca?

Tertulians de Ràdio de les Illes Balears

Aquest assumpte s'ha tramitat entre el Consell de Mallorca
i les associacions de races autòctones de les Illes Balears i per
tant, desconeixem l'estat actual d'execució del centre de races
autòctones.

"Al Dia" (informatiu matí, de l'1 al 8 de novembre de 2011):
Aina Nuñez, Antoni Tarabini, Eduardo de la Fuente, Jaume
Francesc Mulet, Joan Cerdà, José Manuel Barquero, Joan
Cabrera, Josep Pons Fraga, Marc González, Marga Mateu,
Miquel Font, Miquel Payeras, Pep Verger i Tomàs Vibot.

Palma, 7 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

"El Faristol" (magazine informatiu de migdia de recent
incorporació a la graella de programació, del 7 al 8 de novembre
de 2011): Carmen Cordón, Victòria Campins, Héctor Romero,
Rafa Gallego, Dani González i José Jaume.

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 4270/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a convenis
d'instalAlacions esportives. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre
de 2011).

"Redacció Nit" (incormatiu vespre de l'1 al 8 de novembre de
2011): Joan Miquel Perpinyà, José Eduardo Iglesias, Antoni
Planas, Antoni Tarabini, Pep Santos, Javier Mato, Miquel
Adrover, Antoni Verd, Manu Blanco, Eduardo de la Fuente i
Iñaki Miranda.

En quin estat d'execució es troben els convenis
d'instalAlacions esportives signats amb els consells insulars?

Palma, 23 de desembre de 2011.
El conseller de Presidència, en l'exercici de les funcions de
director general de l'EPRTVIB:
Antonio Gómez i Pérez.

Amb motiu de les restriccions financeres i les dificultats
econòmiques que pateix la comunitat autònoma i, per tant, la
Fundació Illesport, i tenint en compte que en el seu moment no
es va realitzar l'operació de crèdit pertinent, el Patronat de la
Fundació Illesport, en data de 13 d'octubre, va decidir renunciar

BOPIB núm. 29 - 19 de gener de 2012
Ordre de Publicació
AP)
A les preguntes RGE núm. 4345/11 i 4348/11, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
connectivitat aèria i connectivitat aèria. (BOPIB núm. 21, d'11
de novembre de 2011).
Quines són les previsions de connectivitat aèria per a
aquest hivern de 2011 a cada una de les illes? Quines són les
modificacions de la connectivitat aèria de cada una de les illes
l'any 2011 en relació a l'hivern passat?
Sense perjudici que allò que se solAlicita fa referència a una
competència estatal, la Direcció General de Ports i Aeroports du
un control sobre aquest tema, utilitzant les fonts d'informació
oberta.
Per completar aquesta informació es contracta amb les
aerolínies i amb els operadors.
Per poder respondre de forma exhaustiva a la seva
solAlicitud, amb dades oficials, es reiterarà la nostra petició
d'informació a la Direcció General d'Aviació Civil i a l'Ens
Públic AENA, ja que aquesta informació no ens ha estat
facilitada. Quan en disposem, li serà facilitada.
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Ordre de Publicació
AS)
A la pregunta RGE núm. 4349/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a dèficit del
transport públic. (BOPIB núm. 21, d'11 de novembre de 2011).
Quin va ser al 2010 el dèficit del transport públic
d'autobusos a Mallorca?
El dèficit del transport públic d'autobusos a Mallorca l'any
2010 va ser de 6.955.242 euros.
Palma, 21 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 4350/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a dèficit del
metro. (BOPIB núm. 21, d'11 de novembre de 2011).
Quin va ser al 2010 el dèficit del metro de Palma?

Palma, 25 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 4346/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a cursos de
formació per a desocupats. (BOPIB núm. 21, d'11 de novembre
de 2011).
Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
AR)
A la pregunta RGE núm. 4347/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a dèficit línies de
tren. (BOPIB núm. 21, d'11 de novembre de 2011).
Quin va ser al 2010 el dèficit de cadascuna de les línies de
tren a Mallorca?
L'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM),
té la seva estructura operativa i funcional organitzada amb un
únic centre de cost. Això vol dir que no s'imputen costos d'una
manera diferenciada entre línies de tren o metro.
Per tant, no és possible respondre aquesta pregunta.
Palma, 21 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

L'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM),
té la seva estructura operativa i funcional organitzada amb un
únic centre de cost. Això vol dir que no s'imputen costos d'una
manera diferenciada entre línies de tren o metro.
Per tant, no és possible respondre aquesta pregunta.
Palma, 21 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AU)
A la pregunta RGE núm. 4361/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a passatgers
del metro. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Quants de passatgers té cada mes el metro?
Passatgers del metro Palma-UIB dels darrers dotze mesos:
Mes
novembre 2010:
desembre 2010:
gener 2011:
febrer 2011:
març 2011:
abril 2011:
maig 2011:
juny 2011:
juliol 2011:
agost 2011:
setembre 2011:
octubre 2011:
Total:

Viatgers/mes
172.446
129.310
128.874
147.152
171.822
130.092
154.132
109.378
88.534
66.762
104.240
166.068
1.568.810

Palma, 22 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

1084

BOPIB núm. 29 - 19 de gener de 2012

Ordre de Publicació
AV)
A la pregunta RGE núm. 4362/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a cost del
metro. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Quin cost mensual té el metro?
L'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM),
té la seva estructura operativa i funcional organitzada amb un
únic centre de cost. Això vol dir que no s'imputen costos d'una
manera diferenciada entre línies de tren o metro.
Per tant, no és possible respondre aquesta pregunta.
Palma, 22 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AX)
A la pregunta RGE núm. 4363/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a reunions,
convencions o presentació de catàlegs. (BOPIB núm. 22, de 18
de novembre de 2011).
Quins agents de viatges i majoristes han elegit les Illes
Balears per fer reunions, convencions o presentació de
catàlegs l'any 2012?
S'ha de tenir en compte que encara és prest per contestar,
però a dia d'avui són diverses les agències i els majoristes de
viatges que han mostrat interès de celebrar accions de les seves
empreses durant l'any 2012 a la nostra destinació.
L'associació d'agències de viatges independents d'Alemanya
(RTK) té previst dur a terme tres accions a Mallorca: un fòrum
amb uns 150 agents participants, encara que no se'n tenen dades
de la data, ni del lloc, ni de l'enfocament; un fam trip amb
devers 20 persones; i un sales training, les característiques del
qual encara estan per definir.
L'operador Wikinger Reisen ha escollit Mallorca per
realitzar dues accions: un press trip, que es duria a terme del 19
al 22 d'abril, amb 15 periodistes alemanys, i un fam trip del 10
al 13 de maig, amb devers 15 agents.
L'agència anglesa Ramblers Holidays s'ha interessat per
Mallorca per dur a terme algunes accions com press trips,
sessions de formació i viatges d'incentiu del senderisme. Totes
elles pendents de concretar.
També ha solAlicitat informació l'agència Online Travel per
poder dur a terme accions d'e-learning i publicitat, que es poden
ampliar a altres activitats.
Per altra banda han enviat una solAlicitud d'informació dues
agències espanyoles: Viajes Adramar i Atlanta. La primera ha
proposat fer a Mallorca un torneig de futbol, on participarien de
400 a 600 persones dels dies 10 al 14 de maig i l'agència Atlanta
té pensat organitzar un viatge d'incentiu per a un grup de 50 a 90
persones durant el mes de febrer.
A més, a la recent Fira WTM celebrada a Londres, s'han
mantingut reunions amb diferents operadors turístics que han
mostrat el seu interès per dur a terme accions de
comercialització i promoció de la nostra destinació, encara
pendents de concreció i que generarien altres possibilitats.

Palma, 30 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AY)
A la pregunta RGE núm. 4364/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a Congrés
d'ABTA (I). (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Com valora la celebració del Congrés d'ABTA a Mallorca?
La celebració del Congrés de l'Associació d'Agències de
Viatges i majoristes de viatges britànics (ABTA) a Mallorca, el
passat mes d'octubre, mereix una valoració positiva, ja que ha
suposat una excelAlent ocasió per fer més estrets els nostres
lligams amb un dels nostres principals mercats emissors, com és
el britànic i que ha servit com a eina de promoció turística,
donant a conèixer de primera mà les bondats de la nostra
destinació.
Dins del mercat britànic, ABTA és l'associació més gran i de
més rellevància, que agrupa a més de 5.000 agències de viatges
i 900 majoristes del Regne Unit, així com altres empreses del
sector turístic.
Durant el congrés, el sector turístic balear s'ha citat amb
representats del sector turístic britànic i ha mantingut les bones
relacions fetes en anys anteriors i a través d'altres edicions del
congrés que s'han celebrat a Mallorca.
De fet, aquest any suposava la cinquena edició a la nostra
illa, que per tradició té lloc cada 10 anys, avançant-se dos anys
la data prevista, a petició de l'associació, donat que les era
impossible dur a terme aquest congrés a Tunis, com estava
previst inicialment, per la delicada situació del país. Per això,
varen mostrar el seu més sincer agraïment al Govern de les Illes
Balears, ja que els ha permès tenir un lloc on celebrar el seu
congrés anual.
A la recent WTM de Londres s'ha mantingut contacte amb
el President d'ABTA, perquè l'any 2013 (any en què s'hauria
d'haver celebrat a Mallorca la cinquena edició), la reunió sigui
novament a Palma, amb l'atractiu de comptar per a aquestes
dates amb les instalAlacions del nou Palau de Congressos,
manifestant novament el seu agraïment pel congrés aquest any
a Mallorca.
Palma, 30 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
AZ)
A la pregunta RGE núm. 4365/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a Congrés
d'ABTA (II). (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Quin tipus d'ajuda ha atorgat als organitzadors d'ABTA el
Govern de les Illes Balears?
El Govern de les Illes Balears ha donat suport logístic als
organitzadors d'ABTA perquè poguessin dur a terme el seu
treball i s'ha fet càrrec de l'organització dels tres dies de les
jornades.
Palma, 30 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BA)
A la pregunta RGE núm. 4366/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a Consorci per
a la Millora de les Infraestructures Turístiques (III). (BOPIB
núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Quin és el pressupost pendent d'executar a dia d'avui del
Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i
per al Foment de la desestacionalització de l'Oferta de l'illa de
Mallorca?
A la reunió de la Junta Rectora del Consorci, de dia 12
d'abril de 2011, se va acordar per unanimitat el repartiment del
pressupost disponible entre quatre projectes:
• 750.000 euros per a la regeneració de la platja de Cala
Agulla.
• 1 milió d'euros per a l'adquisició i demolició de l'Hotel
Rocamar del Port de Sóller.
• 600.000 euros per al Pla de competitivitat de la Platja de
Muro.
• 600.000 euros per al Pla de competitivitat de Cala Millor.
Actualment el pressupost pendent d'executar és d'un poc més
de 3 milions d'euros, corresponents als ingressos obtinguts des
de l'any 2009 fins a dia d'avui, una vegada descomptades les
despeses derivades d'imposts, taxes, etc., dels projectes iniciats
o executats.
Palma, 30 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BB)
A la pregunta RGE núm. 4367/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a consorci per
a la millora de les infraestructures turístiques (IV). (BOPIB
núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Quina és la previsió per als anys 2012, 2013 i 2014 del
Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i
per al Foment de la Desestacionalització de l'Oferta de l'illa de
Mallorca?
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El consorci té prevists uns ingressos en concepte de taxes i
altres ingressos per a l'any 2012 de 250.000 euros i així consta
en el seu pressupost del 2012, aprovat el 24 de novembre de
2011 per la Junta Rectora. La Junta Rectora també va aprovar
un seguit de mesures dirigides a millorar els ingressos per al
2012 que són: facilitar el fraccionament de pagament per a les
noves solAlicituds d'adquisició de places fins el 2014 i eliminar
la trava administrativa de presentació d'un aval bancari del
125% sobre el total de l'import de l'adquisició, per la qual cosa
els ingressos seran previsiblement majors.
La Conselleria de Turisme i Esports no realitzarà variacions
o previsions sobre ingressos a mig i llarg termini en relació als
anys 2013 i 2014, donat que entén que és poc responsable
realitzar previsions o valoracions de futur en aquests moments.
Palma, 30 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BC)
A la pregunta RGE núm. 4368/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a Consorci per
a la Millora d'Infraestructures Turístiques (II). (BOPIB núm.
22, de 18 de novembre de 2011).
Quina és la relació de personal, sigui quina sigui la relació
laboral, del Consorci per a la Millora d'Infraestructures
Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de
l'Oferta de l'illa de Mallorca?
No existeix cap persona que tengui relació laboral amb el
Consorci.
Palma, 30 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BD)
A la pregunta RGE núm. 4369/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a Consorci per
a la Millora de les Infraestructures Turístiques (I). (BOPIB
núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Quins projectes s'executaran amb els recursos del Consorci
per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al
Foment de la desestacionalització de l'Oferta de l'illa de
Mallorca?
La Junta Rectora, en sessió del dia 24 de novembre de 2011,
acordà ratificar els projectes acordats i prioritzats per unanimitat
de la Junta Rectora, en sessió de 12 d'abril del 2011, allà on se
va repartir el pressupost disponible per a quatre projectes:
• 750.000 euros per a la regeneració de la platja de Cala
Agulla.
• 1 milió d'euros per a l'adquisició i demolició de l'Hotel
Rocamar del Port de Sóller.
• 600.000 euros per al Pla de competitivitat de la Platja de
Muro.
• 600.000 euros per al Pla de competitivitat de Cala Millor.
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La regeneració de Cala Agulla ja s'ha executat i en aquests
moments l'actuació està en fase de seguiment, sent el seu
pressupost final de 350.000 euros.
Palma, 30 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Eivissa.
1. Eivissa Vila: en servei.
Palma, 28 de novembre de 2011.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BE)
A la pregunta RGE núm. 4370/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a Serra
de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. (BOPIB núm. 22,
de 18 de novembre de 2011).

Ordre de Publicació
BG)
A la pregunta RGE núm. 4372/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a xarxa de
transport de gas. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de
2011).

Quines actuacions durà a terme la Conselleria de Turisme
i Esports en relació a la Serra de Tramuntana Patrimoni de la
Humanitat?

Quin és l'estat, a dia d'avui, de la xarxa de transport de gas
a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Aquesta pregunta amb solAlicitud de resposta escrita ja va ser
formulada anteriorment per la mateixa diputada, amb idèntics
termes i amb RGE núm. 3758/11. Per tant, em remet a la
resposta lliurada en data de 4 de novembre.
Palma, 18 de novembre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BF)
A la pregunta RGE núm. 4371/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a xarxa de
distribució urbana de gas. (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).
Quin és l'estat, a dia d'avui, de la xarxa de distribució
urbana de gas a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?
Actualment, la xarxa de distribució urbana de gas a les illes
es troba en diferents fases, depenent dels municipis i del tipus
de producte:
Mallorca.
1. Badia de Palma, afectant als municipis de Palma,
Llucmajor, Marratxí i Calvià; gas natural: en serveis.
2. Inca; aire propanat: en servei.
3. Sant Llorenç i Son Servera (zona costanera), aire propanat:
en servei. En aquesta xarxa, es preveu canviar d'aire
propanat a gas natural liquat (GNL); aquesta modificació es
troba en tramitació, a la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears.
4. Manacor; gas natural: en servei.
5. Can Picafort; gas natural: en servei.
6. Felanitx: en tràmit, inici d'expedient.
7. Andratx. en tràmit, inici d'expedient.
8. Llucmajor: en tràmit, inici d'expedient.
9. Portocristo i s'Illot: en tràmit, inici d'expedient.

Actualment, la xarxa de transport de gas a les illes es troba
en diferents fases:
Mallorca.
1. Gasoducte Sant Joan de Déu-Cas Tresorer-Son Reus: en
servei.
2. Gasoducte Son Reus-Inca-Alcúdia: en tramitació en el
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
3. Gasoducte Cas Tresorer-Manacor-Felanitx: en tramitació en
el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
4. Gasoducte Son Reus-Andratx: en tramitació a la Comissió
de Medi Ambient de les Illes Balears.
5. Gasoducte Sant Jordi-Andratx: en tramitació, en consultes
prèvies a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
Eivissa.
1. Gasoducte Sant Antoni-Eivissa: en servei.
Palma, 28 de novembre de 2011.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BH)
A la pregunta RGE núm. 4456/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obres
i serveis a IBABSA. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de
2011).
Relació de contractes d'obra i serveis realitzats des de l'1
de setembre fins 31 d'octubre de 2011 a IBABSA.
No s'ha signat cap contracte d'obra i servei des de l'1 de
setembre fins a 31 d'octubre del 2011.
Palma, 22 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
BI)
A la pregunta RGE núm. 4457/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obres
i serveis a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). (BOPIB
núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Relació de contractes d'obra i serveis realitzats des de l'1
de setembre fins 31 d'octubre de 2011 a Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM).
Consultats els arxius de personal d'SFM s'han realitzat des
de l'1 de setembre fins a 31 d'octubre, un contracte d'obra i
servei de dia 5 de setembre de 2011, amb la treballadora Sra.
Maria del Campo Buendía Mesas, la qual ocupa el lloc de
secretària de gerència, plaça prevista en l'anterior organigrama
de gerència.
Palma, 7 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BJ)
A la pregunta RGE núm. 4458/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obres
i serveis a FOGAIBA. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de
2011).
Relació de contractes d'obra i serveis realitzats des de l'1
de setembre fins 31 d'octubre de 2011 a FOGAIBA.
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L'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental des de
setembre a octubre (ambdós inclosos) de l'any 2011, no s'ha
signat cap contracte de personal d'obres i serveis.
Palma, 25 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BM)
A la pregunta RGE núm. 4461/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones que han
iniciat una relació laboral a Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM). (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Relació de persones que han iniciat una relació laboral des
de l'1 de juliol de 2011 a 31 d'octubre de 2011 a Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM).
Consultats els arxius de personal d'SFM, resulta que a part
del Director Gerent, Sr. José Ramón Orta, s'han subscrit dos
contractes d'alta direcció, Sr. José Manuel Sierra i Álvarez,
Director de RRHH i Sr. Juan José Elias Pérez, Director de
Pressupost, que cobreixen els ja establerts a al plantilla orgànica
de l'equip anterior, també s'ha contractat una secretària de
gerència i equip directiu, la treballadora Sra. María del Campo
Buendía Mesas, que també existia a la plantilla anterior.
Palma, 7 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

No se n'ha tramitat cap.
Palma, 28 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BK)
A les preguntes RGE núm. 4459/11, 4463/11 i 4470/11,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relativa a contractes d'obres i serveis, a persones que han
iniciat una relació laboral i a persones que han finalitzat la
relació laboral a l'Institut Balear de la Natura (IBANAT).
(BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Ateses les característiques de les respostes, aquestes queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
BL)
A la pregunta RGE núm. 4460/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obres
i serveis a l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental
(ABAQUA). (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Relació de contractes d'obra i serveis realitzats des de l'1
de setembre fins 31 d'octubre de 2011 a l'Agència Balear de
l'Aigua i Qualitat Ambiental (ABAQUA).

Ordre de Publicació
BN)
A la pregunta RGE núm. 4462/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones que han
iniciat una relació laboral a IBABSA. (BOPIB núm. 22, de 18
de novembre de 2011).
Relació de persones que han iniciat una relació laboral des
de l'1 de juliol de 2011 a 31 d'octubre de 2011 a IBABSA.
Noemi Vila Merino, contracte d'alta direcció. Data d'inici 15
de setembre de 2011.
Palma, 22 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BO)
A la pregunta RGE núm. 4464/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones que han
iniciat una relació laboral a FOGAIBA. (BOPIB núm. 22, de
18 de novembre de 2011).
Relació de persones que han iniciat una relació laboral des
de l'1 de juliol de 2011 a 31 d'octubre de 2011 a FOGAIBA.
Sra. María Reyes Barrachina i Ortells.
Sr. Antoni Sans i Cañellas.
Sr. Joan Simonet i Pons.
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Palma, 7 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BP)
A la pregunta RGE núm. 4465/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones que han
iniciat una relació laboral a l'Agència Balear de l'Aigua i la
Qualitat Ambiental (ABAQUA). (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).
Relació de persones que han iniciat una relació laboral des
de l'1 de juliol de 2011 a 31 d'octubre de 2011 a l'Agència
Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA).

Palma, 7 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BS)
A la pregunta RGE núm. 4468/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones que han
iniciat una relació laboral a SEMILLA. (BOPIB núm. 22, de 18
de novembre de 2011).
Relació de persones que han iniciat una relació laboral des
de l'1 de juliol de 2011 a 31 d'octubre de 2011 a SEMILLA.
Sra. Margalida Rubí i Cano.

L'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental des de
l'1 de juliol de 2011 a 31 d'octubre de 2011 ha nomenat les
persones següents:
-Director executiu: Jaume Ferriol i Martí.
-Secretari general: Armando Esteban i de España.
Palma, 25 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BQ)
A la pregunta RGE núm. 4466/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes d'obres
i serveis a SEMILLA. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de
2011).
Relació de contractes d'obres i serveis realitzats des de l'1
de setembre fins el 31 d'octubre de 2011 a SEMILLA.
Cap.
Palma, 14 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BR)
A la pregunta RGE núm. 4467/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones que han
finalitzat la seva relació laboral a Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM). (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de
2011).
Relació de persones que han finalitzat la seva relació
laboral des de l'1 de juliol de 2011 a 31 d'octubre del 2011 a
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).
Consultats els arxius de personal d'SFM, resulta que han
finalitzat les seus serveis amb Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM), les següents persones: Bernat Paris i Bosch
(reincorporació de la persona titular de la plaça), Cap del Servei
de Coordinació i Qualitat, Miquel Àngel Janer i Gelabert, Neus
Serra i Ramon, Secretària de Gerència..

Palma, 14 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BT)
A la pregunta RGE núm. 4469/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones que han
finalitzat la relació laboral a IBABSA. (BOPIB núm. 22, de 18
de novembre de 2011).
Relació de persones que han finalitzat la seva relació
laboral des de l'1 de juliol de 2011 a 31 d'octubre de 2011 a
IBABSA.
•
•

Sra. Francisca Mas i Gracia. Baixa voluntària dia 1 d'agost
de 2011.
Sra. Noemi Vila i Merino. Dia 14 de setembre de 2011.
Palma, 22 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BU)
A la pregunta RGE núm. 4471/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones que han
finalitzat la relació laboral a l'Agència Balear de l'Aigua i de
la Qualitat Ambiental (ABAQUA). (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).
Relació de persones que han finalitzat la seva relació
laboral des de l'1 de juliol de 2011 a 31 d'octubre de 2011 a
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
En resposta a la pregunta s'informa que a l'Agència Balear
de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, des de l'1 de juliol de
2011 a 31 d'octubre de 2011, no hi ha cap persona que hagi
finalitzat la seva relació laboral.
Palma, 25 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
BV)
A la pregunta RGE núm. 4472/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones que han
finalitzat la relació laboral a FOGAIBA. (BOPIB núm. 22, de
18 de novembre de 2011).
Relació de persones que han finalitzat la seva relació
laboral des de l'1 de juliol de 2011 a 31 d'octubre de 2011 a
FOGAIBA.
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Palma, 5 de desembre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BZ)
A la pregunta RGE núm. 4516/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones que
Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (I). (BOPIB
núm. 22, de 18 de novembre de 2011).

Cap.
Quantes reunions ha mantingut el consorci esmentat?
Palma, 7 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BX)
A la pregunta RGE núm. 4473/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones que han
finalitzat la relació laboral a SEMILLA. (BOPIB núm. 22, de
18 de novembre de 2011).
Relació de persones que han finalitzat la seva relació
laboral des de l'1 de juliol de 2011 a 31 d'octubre de 2011 a
SEMILLA.
José Moscardó Saez, excedència voluntària.
Benito Amengual Amengual.
Palma, 14 de desembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BY)
A la pregunta RGE núm. 4515/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones que
Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (II).
(BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Quins acords ha adoptat fins al moment el Consorci
esmentat?
El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial només
s'ha reunit dia 6 de setembre de 2011 en sessió constitutiva. La
composició del Consorci queda constituïda de la manera
següent:
- Presidenta: Sra. Maria Salom Coll.
- Vicepresident: Sr. Jaume Juan García.
- Vocals en representació del Consell de Mallorca: Sra.
Margalida Pocoví Sampol, Sr. Segismundo Morey Ramón, Sr.
Juan Antonio Fuster Rosselló i Sra. Maria Isabel Crespí Deyà.
- Vocals en representació del Govem de les Illes Balears: Sra.
Neus Lliteras Reche, Sr. Jaime Ochogavia Colom, Sr. Antonio
Deudero Mayans i Sr. Onofre Ferrer Riera.
La junta rectora va aprovar per unanimitat facultar el
vicepresident del Consorci, Sr. Jaume Juan García, per inscriure
el Consorci al Registre d'Entitats Locals de la comunitat
autònoma en els termes que preveu la legislació municipal i de
règim local de les Illes Balears.

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial només
s'ha reunit dia 6 de setembre de 2011 en sessió constitutiva.
Palma, 5 de desembre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CA)
A la pregunta RGE núm. 4518/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a transport regular
per carretera (IV). (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de
2011).
Quants passatgers han emprat durant l'any 2010 cadascuna
de les concessions administratives de transport regular per
carretera (bus) que hi ha actualment a Mallorca, segons dades
de la conselleria?
Concessió

Àmbit geogràfic i municipis atesos

Viatgers
2010

IB-09

Sóller i Fornalutx

487.401

IB-10

Alaró i Consell

63.437

IB-11

Esporles, Banyalbufar i Estellencs

151.296

IB-13

Algaida, Porreres i Felanitx

174.210

IB-14

Pina, i Lloret, Sineu, Maria i Santa Margalida

63.307

IB-15

Connexió dels nuclis de la costa nord amb Sa
Calobra, Lluc i Sóller

1.6.058

IB-16

Santa Eugènia, Sencelles i Costitx

70.760

IB-19

Marratxí

107.911

IB-20

Santa Maria, Consell, Binissalem, Lloseta i Inca

27.953

IB-21

Alcúdia, Muro i Sa Pobla

1.625.098

IB-22

Pollença

358.296

IB-23

Capdepera (serveis àmbit municipal)

96.198

IB-24

Llubí, Santa Margalida i Muro

174.589

IB-26

Montuïri, Vilafranca, Manacor, Sant Llorenç, Son
Servera, Artà i Capdepera

942.017

IB-28

Puigpunyent

27.205

IB-30

Bunyola

144.403

IB-33

Llucmajor, Campos, Ses Salines i Santanyí

705.032

IB-35

Calvià i Andratx

2.856.872
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IB-36

Mancor, Selva, Escorca, Campanet í Búger

102.859

SEHM*

Porreres, Campos, ses Salines i Santanyí

12.509

CB-67

L3 de l'EMT

513.836

IB-29

L23 de l'EMT

710.129

TOTAL

9.431.376

Ordre de Publicació
CC)
A la pregunta RGE núm. 4520/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a línia de tren
Palma-Inca. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Quants passatgers han emprat durant l'any 2010 la línia de
tren Palma- Inca, segons dades de la conselleria?

(*) Servei especial Hospital Manacor

Palma, 22 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CB)
A la pregunta RGE núm. 4519/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a transport regular
per carretera (III). (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de
2011).
Quin cost té cadascuna de les concessions administratives
de transport regular per carretera (bus) que hi ha actualment
a Mallorca?
S'entén per "cost" les ajudes econòmiques que ha de satisfer
l'Administració a l'empresa concessionària per assegurar
l'equilibri econòmic de la concessió.
Les quanties abonades corresponents a l'any 2010 per
concessió són les següents:
euros/any
IB-09
IB-10
IB-11
IB-13
IB-16
IB-19
IB-20
IB-21
IB-22
IB-14/24
IB-26
IB-28

168.797
124.372
347.309
465.525
294.359
242.426
92.469
87.455
282.889
976.195
1.045.343
145.653

IB-3D
IB-33
IB-35
IB-36
SEHM

287.209
562.867
1.223.202
483.121
126.050
6.955.242

Palma, 21 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

El nombre de passatgers que han emprat la línia Palma-Inca
en qualsevol dels seus possibles orígens i destinacions és de
2.945.713 passatgers.
Palma, 21 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CD)
A la pregunta RGE núm. 4521/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a línia de tren IncaSa Pobla. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).
Quants passatgers han emprat durant l ' any 2010 la línia
de tren Inca-Sa Pobla segons dades de la conselleria?
El nombre de passatgers que han emprat la línia Inca-Sa
Pobla en qualsevol dels seus possibles orígens i destinacions és
de 118.264 passatgers.
Palma, 21 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CE)
A la pregunta RGE núm. 4523/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a línia de tren
Palma-Manacor. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de
2011).
Quants passatgers han emprat durant l'any 2010 la línia de
tren Palma-Manacor segons dades de la conselleria?
El nombre de passatgers que han emprat la línia
Palma-Manacor en qualsevol dels seus possibles orígens i
destinacions és de 736.937 passatgers.
Palma, 21 de novembre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
CF)
A les preguntes RGE núm. 4524/11, 4525/11 i 4527/11,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relativa a neteja de torrents (i ) i a transport regular per
carretera (I i II). (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de
2011).
Ateses les característiques de les respostes, aquestes
queden dipositades al Registre General de la cambra, a
disposició dels senyors diputats i de les senyores diputades.

Ordre de Publicació
CG)
A la pregunta RGE núm. 4526/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a projectes de
cooperació a Marroc (III). (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).
Quins objectius tenia la visita de la delegació del Govern de
les Illes Balears als projectes de cooperació a Marroc el passat
mes de setembre?
La participació de la delegació del Govern de les Illes
Balears al "Rencontre internationale des ONG issues des
migrations marocaines: acteur et partenaries de
développement" tenia com objectius:
• L'encontre amb diferents associacions marroquines,
representants del govern marroquí, representants de governs
estrangers, institucions internacionals, etc.
• Participar a una conferència internacional en matèria
d'immigració i codesenvolupament i intercanviar bones
pràctiques amb diferents representats del món associatiu i
l'administració.
• Visitar projectes de cooperació al desenvolupament amb
finançament de la nostra comunitat autònoma.
• Establir conjuntament i coordinar un calendari d'activitats
amb les ONG.
• Posar en comú les diferents polítiques internacionals sobre
immigració i cooperació.
• Tenir una visió global de la integració de la població
marroquina a altres països.
Palma, 30 de novembre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Convocatòria de reunió de la Diputació Permanent.
Atès l'escrit RGE núm. 60/12, presentat per desset diputats
del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual solAlicita la
convocatòria d'una reunió de la Diputació Permanent per tal que
aquesta acordi, si escau, atendre la solAlicitud de convocatòria
d'una sessió plenària extraordinària amb l'ordre del dia següent:
Proposició no de llei RGE núm. 5724/11, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 de gener de 2012, acorda
d'admetre'l a tràmit i de donar-se per assabentada que el
vicepresident primer ha convocat la Junta de Portaveus per
tractar sobre aquest assumpte en sessió del dia de la data.
Així mateix, la Junta de Portaveus en sessió del mateix dia
ha manifestat la seva conformitat amb la convocatòria de la
Diputació Permanent per a dia 25 de gener de 2012 a les 10,00
hores, amb l'ordre del dia següent: Adopció d'acord en relació
amb la solAlicitud de convocatòria de sessió plenària
extraordinària de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència de dia 27 de juny
de 2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1669/2011 de
dia 28 de juny de 2011, el Sr. Francisco Frau Vallespir fou
nomenat personal eventual adscrit al servei del senador elegit en
representació de la CAIB, Excm. Sr. José María Rodríguez i
Barberá amb efectes econòmics i administratius des de dia 28 de
juny de 2011.
Atès que mitjançant escrit RGE núm. 21/2012 de dia 4 de
gener de 2012, l’Excm. Sr. José María Rodríguez i Barberá
comunica la seva renúncia a l’acta de senador amb efectes de
dia 31 de desembre de 2011, amb motiu del seu nomenament
com a delegat del Govern a les Illes Balears mitjançant RD
1913/2011, de 30 de desembre de 2012, aprovat pel Consell de
Ministres.
Atès l’establert a l’article 5 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes, i en ús de les facultats que s'hi preveuen,
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Resolc:
1. El cessament del Sr. Francisco Frau i Vallespir com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a funcionari del grup C1, nivell 23)
adscrit al servei del senador elegit en representació de la
CAIB, Excm. Sr. José María Rodríguez i Barberá, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 31 de
desembre 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 4 de gener de 2012.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Cessament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència de dia 28 de juny
de 2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1695/2011 de
dia 29 de juny de 2011, la Sra. Lluïsa Terrassa i Ventayol fou
nomenada personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Popular amb efectes econòmics i administratius
des de dia 1 de juliol de 2011.
Atès que mitjançant escrit RGE núm. 83/2012 de dia 10 de
gener de 2012, la portaveu suplent del Grup Parlamentari
Popular, Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo, solAlicita el
cessament de l'anterior com a personal eventual adscrita al
servei d'aquest grup, amb efectes econòmics i administratius des
de dia 10 de gener de 2012.
Atès l’establert a l’article 5 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes, i en ús de les facultats que s'hi preveuen,
Resolc:
1. El cessament de la Sra. Lluïsa Terrassa i Ventayol 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 Popular, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 10 de gener de 2012.

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 12 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament de les Illes Balears,
Pere Palau i Torres.
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