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8032
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U) A la Pregunta RGE núm. 8653/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa de Medi
Obert, juliol 2013.
8032

(7).

V) A la Pregunta RGE núm. 8715/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes laborals IBANAT
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X) A la Pregunta RGE núm. 8768/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes de TIL de
centres d'educació primària esmenats per la Conselleria d'Educació.
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Y) A la Pregunta RGE núm. 8769/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes de TIL de
centres d'educació secundària esmenats per la Conselleria d'Educació.
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Z) A la Pregunta RGE núm. 8770/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes de TIL de
centres d'educació primària acceptats en primera instància per la Conselleria d'Educació.
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AA) A la Pregunta RGE núm. 8771/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes de TIL de
centres d'educació secundària acceptats en primera instància per la Conselleria d'Educació.
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AB) A la Pregunta RGE núm. 8772/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes de TIL de
centres d'educació primària acceptats per la Conselleria d'Educació un volta esmenats.
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AC) A la Pregunta RGE núm. 8773/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes de TIL de
centres d'educació secundària acceptats per la Conselleria d'Educació una volta esmenats.
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AD) A la Pregunta RGE núm. 8791/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sistemes informàtics
i targeta sanitària.
8034
AE) A la Pregunta RGE núm. 8831/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicaments exclosos.
8034
AF) A la Pregunta RGE núm. 8863/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a treballadora social
ODDM.
8034
AG) A la Pregunta RGE núm. 8867/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a motiu d'obertura
expedient ODDM en relació amb el dret a l'educació.
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AH) A la Pregunta RGE núm. 9346/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a suspensió del TIL (II).
8034
AI) A la Pregunta RGE núm. 9351/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Decret llei 5/2013 (V).
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AJ) A la Pregunta RGE núm. 9355/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Decret llei 5/2013
8035
AK) A la Pregunta RGE núm. 9376/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a coneixement del
català.
8035
AL) A la Pregunta RGE núm. 9382/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a recepció dessaladora de
Ciutadella.
8035
AM) A la Pregunta RGE núm. 9383/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a recepció dessaladora de
Ciutadella, 2.
8035
AN) A les Preguntes RGE núm. 9384/13 i 9385/13 , presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a preu del
consum i a costs al consumidor de la dessaladora de Ciutadella.
8035
AO) A la Pregunta RGE núm. 9386/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a tasca dels treballadors de
l'IBANAT.
8036
AP) A la Pregunta RGE núm. 9473/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos de formació de policia
local 2012.
8036
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AQ) A la Pregunta RGE núm. 9476/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a curs de formació de policia
local a Eivissa.
8036
AR) A la Pregunta RGE núm. 9523/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conseqüències de la reforma
de l'Administració Local.
8036
AS) A la Pregunta RGE núm. 9526/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cobertura per invalidesa de
la policia local.
8036
AT) A la Pregunta RGE núm. 9536/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a l'Advocacia de la CAIB i el
Ple de reestructuració del sector públic.
8037
AU) A la Pregunta RGE núm. 9858/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí , relativa a empreses interessades
en l'execució de pràctiques professionals no laborals en el sector agrari.
8037
AV) A la Pregunta RGE núm. 9859/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses interessades
en l'execució de pràctiques professionals no laborals en el sector d'electricitat i electrònica.
8037
AX) A la Pregunta RGE núm. 9860/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses interessades
en l'execució de pràctiques professionals no laborals en el sector de l'energia i aigua.
8037
AY) A la Pregunta RGE núm. 9861/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses interessades
en l'execució de pràctiques professionals no laborals en el sector d'imatge i so.
8037
AZ) A la Pregunta RGE núm. 9862/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses interessades
en l'execució de pràctiques professionals no laborals en el sector marítim i pesquer.
8038
BA) A la Pregunta RGE núm. 9863/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses interessades
en l'execució de pràctiques professionals no laborals en el sector del medi ambient.
8038
BB) A la Pregunta RGE núm. 9864/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses interessades
en l'execució de pràctiques professionals no laborals en el sector del transport i manteniment de vehicles.
8038
BC) A la Pregunta RGE núm. 9966/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a debat sobre el tractament
integrat de llengües (I).
8038
BD) A la Pregunta RGE núm. 9967/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a debat sobre el tractament
integrat de llengües (II).
8038
BE) A la Pregunta RGE núm. 9968/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a campanya de promoció
sobre el tractament integrat de llengües a IB
8038
BF) A la Pregunta RGE núm. 9969/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a campanya de promoció
sobre el tractament integrat de llengües a IB3 (II).
8039
BG) A les Preguntes RGE núm. 9970/13 i 9971/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a campanya
de promoció sobre el tractament integrat de llengües a IB3 (III i IV).
8039
BH) A la Pregunta RGE núm. 9982/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre
Es Fusteret-Agost 2013.
8039
BI) A la Pregunta RGE núm. 9990/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVES, agost 2013.
8039
BJ) A la Pregunta RGE núm. 10017/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a rutes
cicloturístiques.
8039
BK) A la Pregunta RGE núm. 10089/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a derelictes espoliats.
8039
BL) A la Pregunta RGE núm. 10242/13 i 10243/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a cànon de
sanejament (I i II).
8040
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BM) A les Preguntes RGE núm. 10244/13 a 10247/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a tractament
de llots (I a IV).
8040
BN) A la Pregunta RGE núm. 10366/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a vigilància a espais de
rellevància marina.
8040
BO) A la Pregunta RGE núm. 10412/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al Port
Natural de Ciutadella (I).
8040
BP) A la Pregunta RGE núm. 10413/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al Port
Natural de Ciutadella (II).
8041
BQ) A la Pregunta RGE núm. 10414/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al Port
Natural de Ciutadella (III).
8041
BR) A la Pregunta RGE núm. 10415/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al Port
Natural de Ciutadella (IV).
8041
BS) A la Pregunta RGE núm. 10416/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al Port de
Fornells (I
8041
BT) A la Pregunta RGE núm. 10417/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al Port de
Fornells (III
8041
BU) A la Pregunta RGE núm. 10418/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al Port de
Fornells (IV
8041
BV) A la Pregunta RGE núm. 10419/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al Port de
Fornells (V
8042
BX) A la Pregunta RGE núm. 10423/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a partida "realización
estudios y proyectos de les presupuestos (I).
8042
BY) A la Pregunta RGE núm. 10424/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a partida "realización
estudios y proyectos de les presupuestos (II).
8042
BZ) A la Pregunta RGE núm. 10427/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a centres escolars amb aules
prefabricades (I).
8042
CA) A la Pregunta RGE núm. 10428/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a centres escolars amb aules
prefabricades (II).
8042
CB) A la Pregunta RGE núm. 10430/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a nacionalitat dels alumnes.
8043
CC) A la Pregunta RGE núm. 10431/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a obres de reforma del CEIP
Miquel Duran i Saurina.
8043
CD) A la Pregunta RGE núm. 10434/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a calendari d'activitats per
a Sa Llonja.
8043
CE) A les Preguntes RGE núm. 10598/13 a 10600/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relatives a
menjadors escolars 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.
8043
CF) A la Pregunta RGE núm. 10601/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a menjadors escolars
2013/2014.
8043
CG) A les Preguntes RGE núm.10612/13 i 10613/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a declaració
d'obligacions de servei públic (I i II).
8043
CH) A les Preguntes RGE núm.10614/13 a 10616/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a declaració
d'obligacions de servei públic (III a V).
8044
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CI) A la Pregunta RGE núm. 10617/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a cogestió aeroportuària.
8044

(I).

CJ) A la Pregunta RGE núm. 10618/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a cogestió aeroportuària
8044

CK) A la Pregunta RGE núm. 10619/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a cogestió aeroportuària
(II).
8044
CL) A les Preguntes RGE núm. 10620/13 i 10621/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a
descomptes i bonificacions en les taxes aeroportuàries i reiterades pujades de les taxes aeroportuàries dels aeroports.
8044
CM) A les Preguntes RGE núm. 10623/13 i 10626/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives
a personal funcionari adscrit a Vicepresidència del Govern (I) i a personal laboral adscrit a Vicepresidència del Govern (I).
8045
CN) A la Pregunta RGE núm. 10641/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
coneixement de la llengua catalana (VI)
8045
CO) A la Pregunta RGE núm. 10643/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar, relativa a nivell de
coneixement de la llengua catalana (VIII).
8045
CP) A la Pregunta RGE núm. 10644/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
coneixement de la llengua catalana (IX).
8045
CQ) A la Pregunta RGE núm. 10645/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
coneixement de la llengua catalana (X).
8046
CR) A les Preguntes RGE núm. 10650/13 i 10654/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives
a llocs de treball (I i V).
8046
CS) A la Pregunta RGE núm. 10651/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
(II).
8046
CT) A la Pregunta RGE núm. 10652/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
(III).
8047
CU) A la Pregunta RGE núm. 10655/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
(VI).
8047
CV) A la Pregunta RGE núm. 10736/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixements
de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques.
8048
CX) A les Preguntes RGE núm. 10743/13 i 10750/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives
a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques (I)
i a coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal laboral (I).
8048
CY) A la Pregunta RGE núm. 10757/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques.
8048
CZ) A la Pregunta RGE núm. 10764/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions dels
llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques.
8049
DA) A la Pregunta RGE núm. 10771/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions dels
llocs de treball de personal laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques.
8049
DB) A la Pregunta RGE núm. 10778/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de personal
funcionari a la Conselleria d'Administracions Públiques.
8049
DC) A la Pregunta RGE núm. 10783/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal funcionari a la Conselleria de Família i Serveis Socials.
8049
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DD) A la Pregunta RGE núm. 10799/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal laboral a la Conselleria d'Administracions Públiques.
8050
DE) A la Pregunta RGE núm. 10813/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a

8050

DF) A la Pregunta RGE núm. 10827/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions del
personal funcionari amb requisit de català adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions que tenen establert el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
8050
DG) A la Pregunta RGE núm. 10841/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de treball
de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria d'Administracions
Públiques que tenen establert el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.
8050
DH) A la Pregunta RGE núm. 10855/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a coneixement
del català a llocs de treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Administracions Públiques.
8051
DI) A la Pregunta RGE núm. 10862/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ampliació de la depuradora
d'Alcúdia.
8051
DJ) A la Pregunta RGE núm. 10897/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a recuperació del turisme
de procedència estatal.
8051
DK) A la Pregunta RGE núm. 10910/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a recursos econòmics per
a l'execució del Port de Ciutadella.
8051
DL) A les Preguntes RGE núm. 11427/13, 11453/13, 11459/13, 11573/13, 11599/13, 11605/13, 11744/13, 11770/13, 11776/13,
11915/13, 11941/13 i 11947/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de Distribuciones Pal
2002, SL amb l'EPRTVIB, amb Ràdio de les Illes Balears, SA i amb Televisió de les Illes Balears, SA els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
8051
DM) A la Pregunta RGE núm. 11434/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) el 2010.
8051
DN) A les Preguntes RGE núm. 11488/13, 11514/13, 11520/13, 11659/13, 11685/13, 11691/13, 11830/13, 11856/13 11862/13,
12000/13, 12026/13 i 12032/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de Star Clínic Care Group,
SL amb l'EPRTVIB, amb Ràdio de les Illes Balears i amb Televisió de les Illes Balears, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
8052
DO) A la Pregunta RGE núm. 11580/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) el 2011.
8052

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 129, de 20 de desembre de 2013.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de desembre de 2013, aprovà la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears.
Palma, a 20 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A)
LLEI SOBRE L’ÚS DELS SÍMBOLS
INSTITUCIONALS DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 6 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
aprovat mitjançant la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, i
modificat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa
que la bandera de les Illes Balears, integrada per símbols
distintius legitimats històricament, està constituïda per quatre
barres roges horitzontals sobre fons groc, amb un quarter situat
a la part superior esquerra de fons morat i amb un castell blanc
de cinc torres enmig. Així mateix, el precepte disposa que cada
illa pot tenir la seva bandera, el seu dia de celebració i els
símbols distintius propis, per acord del consell insular respectiu.
Abans, mitjançant la Llei 39/1981, de 28 d’octubre, l’Estat
havia regulat l’ús de la bandera d’Espanya i el de les altres
banderes i símbols. La bandera d’Espanya és la descrita en
l’article 4 de la Constitució de 1978. La regulació que fa aquesta
Llei 39/1981 respecte de la resta de banderes és realment
succinta, tot i que sí que regula l’ús conjunt obligatori de la
bandera d’Espanya amb les altres banderes, en aspectes com la
posició que han de mantenir entre si. Per la seva banda, l’article
8 prohibeix l’ús en la bandera d’Espanya de qualsevol símbol o
sigles de partits polítics, sindicats, associacions o entitats
privades.
En el nostre àmbit autonòmic, la Llei 7/1984, de 21 de
novembre, de l’escut de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, va declarar model oficial de l’escut de la comunitat
autònoma el descrit en l’article primer, que es corresponia amb
un símbol de llarga tradició històrica i que gaudia d’una
acceptació generalitzada en la seva funció representativa.
Aquesta norma, a més, regulava altres aspectes sobre l’escut i,
a més, prohibí expressament l’ús de l’escut en qualsevol símbol
o sigla de partits polítics, sindicats, associacions empresarials o
qualsevol entitat privada, com també l’ús de l’escut com a
distintiu de qualsevol producte o mercaderia.
La Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, només es refereix a la bandera quan estableix, en
l’article 2.2, que el president té dret a utilitzar la bandera de la
comunitat autònoma com a guió.

L'article 148.1.1a de la Constitució Espanyola estableix que
les comunitats autònomes podran assumir competències en
matèria d'organització de les seves institucions d'autogovern.
Així, la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, al seu article 30.1
atribueix a la comunitat autònoma de les Illes Balears la
competència exclusiva en l'organització, el règim i el
funcionament de les seves institucions pròpies en el marc
d'aquest estatut. Per tant, la comunitat autònoma de les Illes
Balears és competent per desenvolupar l'article 4.2 de la
Constitució Espanyola i l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia.
Dins aquest context normatiu, en aquests moments es
considera convenient regular amb més detall l’ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears, com també quins símbols es
poden utilitzar o colAlocar en els immobles o mobles afectes a
serveis públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Amb aquesta llei el que es pretén precisament és objectivar
l’ús dels símbols en els mobles o immobles afectes a serveis
públics de la comunitat autònoma per tal de garantir aquest
desenvolupament ple de la personalitat humana en el respecte
als principis democràtics de convivència i a les llibertats
fonamentals, sense interferències ideològiques de cap mena.
Així, l’article 10.1 de la Constitució Espanyola, que pertany al
títol I “Dels drets i deures fonamentals”, disposa que la dignitat
de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure
desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als
drets dels altres són fonament de l’ordre polític i la pau social.
L’article 27, que està enquadrat en la secció 2a d’aquest títol
I que es titula “Dels drets fonamentals i de les llibertats
públiques”, reconeix, entre d’altres drets, la llibertat
d’ensenyament, llibertat que no es veu afectada per la regulació
continguda a la llei. Si bé també disposa que l’educació tindrà
com a objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana
en el respecte als principis democràtics de convivència i a les
llibertats fonamentals. Respecte de la infància, és suficient
recordar que la Declaració dels drets de l’infant, aprovada el
1959 per l’ONU, disposa clarament que l’interès superior de
l’infant ha de ser el principi rector de tots els que tenen la
responsabilitat de la seva educació i orientació (principi setè de
la Declaració).
En l’ordre normatiu de major rang, la Constitució Espanyola
consagra en l’article 103 el principi d’objectivitat i interès
general en les actuacions de les administracions públiques.
Aquesta norma ha d’impregnar tota actuació i tot ús que es
pugui fer dels béns o espais destinats als serveis públics que
presten aquestes administracions.
La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, aplicable a tots els empleats de les administracions
públiques del territori espanyol, estableix en l’article 1.3.e), com
a fonament d’actuació de tots els empleats públics,
l’objectivitat, la professionalitat i la imparcialitat en el servei.
Per la seva banda, l’article 53 de la Llei 7/2007 disposa que
l’actuació dels empleats públics ha de perseguir la satisfacció
dels interessos generals dels ciutadans i s’ha de fonamentar en
consideracions objectives orientades cap a la imparcialitat i
l’interès comú, al marge de qualsevol altre factor que expressi
posicions personals, familiars, corporatives, de client o
qualssevol altres que puguin topar amb aquest principi.
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En el mateix ordre d’idees, la Llei 3/2007, de 27 de març, de
la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
estableix com a principi informador el de ser un instrument per
a la gestió i la satisfacció dels interessos generals, ordenada
jeràrquicament d’acord, entre d’altres, amb els principis de
legalitat, objectivitat, neutralitat i servei a la ciutadania.
Així, en l’àmbit de l’ocupació pública, l’article 137.i) de la
Llei 3/2007 disposa que és una falta molt greu per al personal al
servei de les administracions públiques la violació de la
neutralitat o la independència polítiques fent valer la condició
de personal funcionari.
L'article 47 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
atribueix al Govern de les Illes Balears la iniciativa de la
potestat legislativa, al igual que fa l'article 35 de la Llei 4/2001,
de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.
Així doncs, atès tot el que s’ha exposat, amb la finalitat
d’aconseguir una major seguretat jurídica en la matèria, d’evitar
confusions als ciutadans i de respectar els seus drets, com és el
de rebre qualsevol servei públic en condicions de total
imparcialitat, en aquests moments es considera també
convenient aclarir, mitjançant una norma, quins són els símbols
que es poden utilitzar en els immobles o mobles afectes a
serveis públics propis de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. La determinació de quins són els símbols oficials i la
regulació de la forma en què han d'utilitzar-se és fonamental per
tal que compleixin la funció representativa i d'integració
simbòlica que els correspon. No es tracta d’impedir la llibertat
d’expressió, sinó que aquesta no es desenvolupi en espais que,
per se, no han de tenir cap connotació ideològica.
En el cas dels empleats públics, a més, cal que la neutralitat
i la lleialtat institucional siguin una garantia per a tots els
ciutadans destinataris dels serveis públics, i que aquests
ciutadans, adults o infants, no puguin ser utilitzats -directament
o indirectament- com a vehicle de transmissió d’idees personals
dels empleats que hi presten els serveis. El desenvolupament de
les seves funcions ha de venir presidit per la neutralitat i
l'objectivitat, perquè de no ser així no hauria servei públic. És
essencial a aquest la neutralitat i l'objectivitat que conformen la
seva íntima naturalesa.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei és el territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
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Article 2
Símbols oficials de les Illes Balears
Es consideren símbols oficials de les Illes Balears:
a) La bandera de les Illes Balears, l’escut de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, el Dia de les Illes Balears, com
també qualsevol altre que sigui declarat oficial per la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
b) Les banderes, els dies de celebració i els símbols
distintius propis de cada illa acordats pel consell insular
respectiu.
c) Les banderes, les ensenyes, els escuts i els altres símbols
distintius acordats per les corporacions locals.
Article 3
La bandera de les Illes Balears
1. La bandera de les Illes Balears ha d’onejar juntament amb la
bandera d’Espanya i ocupar un lloc preferent immediatament
després d’aquesta, a l’exterior de tots els edificis públics civils
situats en el territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. En els mateixos termes, la bandera de les Illes Balears
s’ha de mostrar juntament amb la bandera d’Espanya quan
aquesta s’utilitzi a l’interior dels edificis civils públics situats en
l’esmentat territori.
2. En l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la bandera de les Illes Balears ha d’ocupar el lloc
següent en ordre de preferència a la bandera d’Espanya i
respectar, en tot cas, la preeminència i el màxim honor que
corresponen a l’estatal, de conformitat amb la legislació de
l’Estat.
3. Si el nombre de banderes que onegen juntes és imparell, la de
les Illes Balears s’ha de situar a l’esquerra de la d’Espanya, des
de l’observador. Si el nombre de banderes que onegen juntes és
parell, la de les Illes Balears s’ha de situar a la dreta de la
d’Espanya, des de l’observador.
4. Quan, en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, la
bandera de les Illes Balears concorri amb banderes insulars o
amb les banderes d’altres comunitats autònomes, consells
insulars, ajuntaments i altres entitats o corporacions, ha
d’ocupar un lloc preeminent sobre les d’aquests. La bandera de
les Illes Balears ha de ser igual de mida que la d’Espanya i no
ha de ser inferior quan concorri amb les d’altres entitats.
5. Es prohibeix en la bandera de les Illes Balears, en l’escut de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la resta
d’emblemes oficials de les administracions públiques de les
Illes Balears la utilització de qualsevol símbol o sigles de partits
polítics, sindicats, associacions o entitats privades.
Article 4
Ús dels símbols als immobles o mobles afectes als serveis
públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears
1. Als béns immobles o mobles afectes als serveis públics propis
de la comunitat autònoma de les Illes Balears només es permet
utilitzar o colAlocar la bandera de la Unió Europea i la resta de
símbols oficials de la Unió Europea; la bandera d’Espanya,
l’escut d’Espanya i altres símbols oficials de l’Estat espanyol;
i els símbols oficials propis de les Illes Balears que es descriuen
en l’article 2 d’aquesta llei.
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2. També estan permesos els símbols següents:
a) Els representatius d’actes commemoratius de caràcter
oficial.
b) Els representatius de declaracions oficials d’interès local,
autonòmic, nacional o internacional.
c) Els representatius de dol declarat oficialment.
d) Els símbols històrics o artístics que siguin part dels
conjunts arquitectònics dels immobles o mobles afectats.
3. La utilització o la colAlocació de qualsevol altre símbol
diferent dels descrits en els punts anteriors haurà d’esser
autoritzada per la conselleria competent.
4. Els béns immobles afectes als serveis públics propis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears han de disposar d’una
placa identificativa a l’entrada de l’edifici amb el logotip del
Govern de les Illes Balears. En el cas que es tracti de béns
immobles afectats per un concert amb el Govern de les Illes
Balears o sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la placa
identificativa, com a mínim, s’hi haurà de fer constar aquesta
circumstància.
Article 5
Responsable d’adoptar les mesures adequades per al
cessament de l’ús no permès
1. La persona que pel seu càrrec ocupi el lloc de més
responsabilitat en els immobles o mobles a què es refereix
l’article anterior ha d’adoptar les mesures adequades per tal que
cessi de manera immediata l’ús no permès o no autoritzat per
aquesta llei, com també perquè es disposi de la placa
identificativa que exigeix l’article 4.4 d’aquesta llei.

Article 7
Infraccions lleus
Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les
obligacions que recull aquesta llei quan no siguin infraccions
greus o molt greus. En particular, constitueix infracció lleu:
a) Utilitzar en la bandera de les Illes Balears, en l’escut de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la resta
d’emblemes oficials de les administracions públiques de les
Illes Balears qualsevol símbol o sigles de partits polítics,
sindicats, associacions o entitats privades.
b) No disposar de la placa identificativa a la qual es refereix
l’article 4.4 d’aquesta llei.
c) Incomplir el que estableixen els apartats 1, 2, 3 i 4 de
l’article 3 d’aquesta llei.
Article 8
Infracció greu
Constitueix una infracció greu no adoptar les mesures
adequades per tal que cessi de manera immediata l’ús no permès
o no autoritzat d’acord amb el que estableix aquesta llei quan
s’està obligat a fer-ho d’acord amb el que disposa l’article 5
d’aquesta llei.
Article 9
Infracció molt greu
Constitueix una infracció molt greu, respecte dels béns
immobles o mobles afectes a serveis públics de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, utilitzar o colAlocar símbols no
permesos o no autoritzats d’acord amb el que estableix aquesta
llei.

2. En el cas d’absència, malaltia o un altre impediment temporal
de la persona responsable segons el punt anterior, el responsable
d’adoptar aquestes mesures serà la persona a qui correspongui
substituir-la. En el cas que concorrin dues o més persones amb
la mateixa responsabilitat, aquesta serà solidària.

Article 10
Sanció per infracció lleu

TÍTOL II
RÈGIM SANCIONADOR

Article 11
Sanció per infracció greu

Les infraccions lleus són objecte de sanció de multa de
500,00 a 2.000,00 euros.

Article 6
Potestat sancionadora

Les infraccions greus són objecte de sanció de multa de
2.001,00 a 5.000,00 euros.

1. La potestat sancionadora correspon a la conselleria a la qual
estigui afecte el servei públic que es presta en el bé moble o
immoble al qual s’hagi comès la presumpta infracció. En cas
que no es pugui atribuir clarament a una conselleria o que
n’afecti diverses, la potestat sancionadora correspon a la
conselleria competent en matèria de patrimoni.

Article 12
Sanció per infracció molt greu

2. La potestat sancionadora correspon a l’administració local a
la qual estigui afecte el servei públic que es presta en els
immobles o mobles en què es dugui a terme la presumpta
infracció d’allò que estableix l’article 3 d’aquesta llei.

Les infraccions molt greus són objecte de sanció de multa de
5.001,00 a 10.000,00 euros.
Article 13
Concurrència d’actuacions amb l’ordre jurisdiccional penal
1. En els casos en els quals la conducta pugui ser constitutiva de
delicte, l’administració ha de passar el tant de culpa a la
jurisdicció competent i s’ha d’abstenir de seguir el procediment
sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència ferma,
es produeixi el sobreseïment o l’arxivament de les actuacions o
el ministeri fiscal retorni l’expedient.
2. La pena imposada per l’autoritat judicial exclou la imposició
d’una sanció administrativa.
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3. Si no s’ha estimat l’existència de delicte, l’administració ha
d’iniciar o continuar l’expedient sancionador basant-se en els
fets que els tribunals hagin considerat provats.
Article 14
Graduació de les sancions
Les sancions que preveu aquesta llei s’han de graduar en
consideració a les circumstàncies següents:
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis causats.
c) La reincidència per haver comès en el termini d’un any
més d’una infracció de la mateixa naturalesa, sempre que s’hagi
declarat així per resolució ferma.
Article 15
Responsabilitat
Són responsables de les infraccions administratives que
preveu aquesta llei les persones físiques i jurídiques que duguin
a terme les infraccions tipificades en els articles anteriors. En
concret:
a) Respecte de les infraccions tipificades com a lleus, es
consideren infractores les persones que utilitzin en la bandera de
les Illes Balears, en l’escut de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i en la resta d’emblemes oficials de les administracions
públiques de les Illes Balears qualsevol símbol o sigles de
partits polítics, sindicats, associacions o entitats privades. La
persona o les persones que pel seu càrrec ocupin el lloc de més
responsabilitat en els edificis públics civils quan s’incompleixi
l’establert als apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 3 d’aquesta llei, o
bé la persona que les substitueixi en cas de absència, malaltia o
un altre impediment temporal. I la persona o les persones que
pel seu càrrec ocupin el lloc de més responsabilitat en els
immobles que no disposin de placa identificativa d’acord amb
el que disposa l’article 4.4 d’aquesta llei, o bé la persona que les
substitueixi d’acord amb l’article 5.2 d’aquesta llei.
b) Respecte de la infracció tipificada com a greu, la persona
o les persones que pel seu càrrec ocupin el lloc de més
responsabilitat en els immobles o mobles a què es refereix
l’article 5 d’aquesta llei, o bé la persona que les substitueixi
d’acord amb l’article 5.2 d’aquesta llei.
c) Respecte de la infracció tipificada com a molt greu, les
persones que utilitzin o colAloquin en els béns immobles o
mobles afectes a serveis públics de la comunitat autònoma de
les Illes Balears símbols no permesos o no autoritzats d’acord
amb el que estableix aquesta llei.
Article 16
Prescripció de les infraccions i sancions
1. Les infraccions que preveu aquesta llei prescriuen en el
termini de sis mesos les lleus, de dos anys les greus i de tres
anys les molt greus.
2. Les sancions que preveu aquesta llei prescriuen en el termini
d’un any les imposades per infracció lleu, de dos anys les
imposades per infracció greu i de tres anys les imposades per
infracció molt greu.
3. El còmput d’aquests terminis i la interrupció de la prescripció
es regeix pel que disposa l’article 132 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú. La prescripció s’ha
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d’aplicar d’ofici, sens perjudici que la persona interessada en
pugui solAlicitar la declaració.
Article 17
Procediment sancionador i règim disciplinari
1. La imposició de sancions en matèria d’aquesta llei s’ha
d’efectuar mitjançant un procediment administratiu, que s’ha de
tramitar d’acord amb el que disposa el capítol II del títol IX de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i la normativa autonòmica aplicable.
2. Quan qui cometi la infracció ho faci en la condició de
personal al servei de l’administració autonòmica, s’ha d’aplicar
el règim disciplinari que preveu el títol VII de la Llei 7/2007, de
12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; el títol X de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears; i el Decret 45/1995, de 4 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la
funció pública, o, si escau, el règim disciplinari específic que li
sigui d’aplicació.
Disposició addicional única
Els símbols identificatius d’entitats o empreses amb un
concert o sostingudes totalment o parcialment amb fons públics
de la comunitat autònoma de les Illes Balears queden autoritzats
als efectes del que estableix l’article 4.3 d’aquesta llei.
Disposició transitòria única
S’han de substituir els símbols o les plaques que no s’ajustin
a allò que estableix aquesta llei en el termini màxim d’un any
des que entri en vigor.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin a aquesta llei, la contradiguin o siguin
incompatibles amb el que disposa.
Disposició final primera
1. S’afegeixen les lletres o) i p) a l’article 138 de la Llei 3/2007,
de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, que tenen la redacció següent:
“o) La utilització o la colAlocació en els béns immobles
o mobles afectes a serveis públics de la comunitat autònoma
de les Illes Balears de símbols no permesos o no autoritzats
d’acord amb el que estableix la Llei sobre l’ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears.
p) La no-adopció de les mesures adequades perquè cessi
de manera immediata l’ús no permès o no autoritzat d’acord
amb el que estableix la Llei sobre l’ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears quan s’està obligat a fer-ho
d’acord amb el que disposa l’article 5 de la mateixa llei.”
2. S’afegeixen les lletres f), g) i h) a l’article 139 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que tenen la redacció següent:
“f) La utilització en la bandera de les Illes Balears, en
l’escut de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en la
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resta d’emblemes oficials de les administracions públiques
de les Illes Balears de qualsevol símbol o sigles de partits
polítics, sindicats, associacions o entitats privades.
g) L’incompliment, per part de les persones que ocupin
el lloc de més responsabilitat en els immobles o de les que
les substitueixin en cas d’absència, malaltia o un altre
impediment temporal, de l’obligació de disposar de la placa
identificativa a què es refereix l’article 4.4 de la Llei sobre
l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.
h) L’incompliment, per part de les persones que ocupin
el lloc de més responsabilitat en els edificis civils públics o
de les que les substitueixin en cas d’absència, malaltia o un
altre impediment temporal, del que estableixen els apartats
1, 2, 3 i 4 de l’article 3 de la Llei sobre l’ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears.”
Disposició final segona
S’autoritza el Govern a dictar les disposicions necessàries
per desplegar i executar aquesta llei i per regular el procediment
d’autorització a què es refereix l’article 4 d’aquesta llei.
Disposició final tercera
Aquesta norma entra en vigor als vint dies d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 19 de desembre de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de desembre de 2013, aprovà la Llei de modificació de la
Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears.
Palma, a 20 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
B)
LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 4/2009,
D'11 DE JUNY, DE SERVEIS SOCIALS
DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A la comunitat autònoma de les Illes Balears, històricament,
molts dels serveis i prestacions dirigits a persones amb
discapacitat i a altres colAlectius, com ara menors, dones,
persones amb drogoaddiccions, immigrants, com també a
persones amb risc d'exclusió social, s'han prestat per entitats
socials sense ànim de lucre.
El manteniment del sistema de prestació de serveis socials
vigent actualment és de capital importància, molt especialment
en un moment de crisi econòmica com el que vivim, per la qual
cosa assegurar l'atenció a les necessitats de les famílies de les
Illes Balears s'ha convertit en un objectiu prioritari de tots els
poders públics.
Així les coses, s'ha constatat que resulta imprescindible dur
a terme una modificació de la regulació vigent de la concertació
dels serveis socials, atesa la problemàtica generada per
l'aplicació de la vigent redacció de l'article 89.3 de la Llei
4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que
es limita a una remissió general a la Llei de contractes del sector
públic, sense establir cap especificitat vinculada a la singularitat
dels serveis socials.
L'article 30.15 de l'Estatut d'Autonomia, en la redacció
conferida per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix
a la comunitat autònoma de les Illes Balears la competència
exclusiva en matèria d'acció i benestar social, polítiques de
protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques,
psíquiques i sensorials, polítiques d'atenció a les persones
dependents i polítiques d'atenció a les persones i als colAlectius
en situació de pobresa o necessitat social.
Per tant, correspon a la comunitat autònoma de les Illes
Balears la configuració del sistema propi de serveis socials i, tal
com han fet altres comunitats autònomes, mitjançant les
respectives lleis de serveis socials, poder establir un règim de
concert diferenciat de la modalitat contractual recollida a la Llei
de contractes del sector públic, mitjançat el qual es doni
resposta a les necessitats dels colAlectius més desfavorits,
assegurant la participació i la colAlaboració de les entitats
d'iniciativa social sense ànim de lucre de les Illes Balears en
aquesta tasca, i alhora garantint el compliment dels principis
informadors de la normativa estatal i europea en matèria de
concertació entre la iniciativa pública i la privada.
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

2. Es reconeix el dret de la iniciativa privada, a través
d'entitats amb o sense ànim de lucre, a participar en els
serveis socials mitjançant la creació de centres i serveis, i la
gestió de programes i prestacions d'aquesta naturalesa.

Es modifica l'article 84.1 de la Llei 4/2009, de serveis
socials de les Illes Balears, en el sentit d'introduir un afegitó a
la lletra e) i un nou apartat com a lletra i), amb la redacció
següent:

3. L'exercici d'aquest dret per les entitats privades i la
integració d'aquestes en el sistema de serveis socials
quedaran subjectes al règim de registre, autorització i gestió
establert en aquesta llei i a les disposicions reglamentàries
que la desenvolupin.

Article 1

"Article 84
Registre Unificat de Serveis Socials
1. Es crea el Registre Unificat de Serveis Socials per a totes
les administracions públiques competents en les Illes
Balears, en el qual constaran:
a) Els serveis que formen part de la xarxa de serveis
socials.
b) Els centres que formen part de la xarxa de serveis
socials.
c) Les administracions públiques i les entitats d'iniciativa
privada de serveis socials que són titulars d'aquests centres
i serveis o els gestionin.
d) Els centres i serveis que formin part de la xarxa de
serveis socials d'atenció pública.
e) La relació de contractes i/o resolucions establerts
entre les administracions públiques competents i les entitats
privades, diferenciant els contractes que es realitzen amb
entitats privades sense afany de lucre, amb entitats privades
amb afany de lucre, així com aquells en els quals s'apliquen
clàusules socials d'aquells en què no se n'apliquen.
f) Les incidències que es produeixen com a conseqüència
de l'exercici de les funcions d'inspecció i sanció establertes
per les lleis i les incidències que afecten el règim
d'autorització administrativa.
g) La composició actualitzada dels òrgans de govern i
d'administració de les entitats.
h) Els comptes anuals auditats de les entitats privades
acreditades.
i) Els concerts subscrits entre les administracions
públiques i les entitats d'iniciativa privada, diferenciant els
concerts que es realitzen amb entitats privades sense afany
de lucre dels que es realitzen amb entitats privades amb
afany de lucre."

4. L'activitat de la iniciativa privada en matèria de serveis
socials s'haurà d'ajustar a allò que disposa aquesta llei, com
també s'haurà d'acomodar a la planificació autonòmica i/o
insular dels serveis socials prevists per a cada cas.
Article 89 bis
Règim de concertació
1. Les entitats d'iniciativa privada que ofereixen serveis
socials prevists en la cartera de serveis i/o en la planificació
autonòmica o insular, es poden acollir al règim de concerts
en els termes que estableix aquesta llei. Les entitats que
accedeixin al règim de concertació en serveis socials hauran
de formalitzar amb l'administració competent el
corresponent concert.
2. A l'efecte d'aquesta llei, s'entén per règim de concertació
la prestació de serveis socials de responsabilitat pública a
través de tercers, el finançament, l'accés i el control dels
quals siguin públics.
3. El règim de concert previst en aquesta llei s'estableix com
a diferenciat de la modalitat contractual de concert que
regula la normativa de contractació del sector públic.
4. En l'establiment dels concerts per a la provisió de serveis
socials s'han d'atendre els principis d'atenció personalitzada
i integral, arrelament de la persona a l'entorn d'atenció
social, elecció de la persona i continuïtat en l'atenció i la
qualitat. Per això, es podran establir com a requisits,
clàusules, mesures de preferència o mesures de
discriminació positiva, criteris socials, de qualitat,
d'experiència i trajectòria acreditada, i els altres que es
determinin reglamentàriament.

Article 2
Es modifica l'article 89 de la Llei 4/2009, de serveis socials
de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:
"Article 89
Règim d'actuació de les entitats d'iniciativa privada
1. Les administracions públiques de les Illes Balears, en
l'àmbit de les seves competències, poden organitzar la
prestació dels serveis del Catàleg de Prestacions i Serveis
Socials de les Illes Balears a través de les següents fórmules:
gestió directa, règim de concert previst en aquesta llei,
gestió indirecta en el marc de la normativa de contractació
de les administracions públiques i convenis amb entitats
sense ànim de lucre.

5. El Govern de les Illes Balears establirà reglamentàriament
els principis generals i els aspectes bàsics als quals s'han de
sotmetre els concerts socials. Aquests aspectes es referiran
al compliment dels requisits prevists en aquesta llei, a la
tramitació de la solAlicitud, la vigència o la durada màxima
del concert i les causes d'extinció, a les obligacions de les
entitats que prestin el servei concertat i de les
administracions públiques que hagin atorgat el concert
social, a la submissió del concert al dret administratiu,
nombre de places concertades i altres condicions.
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Article 89 ter
Objecte dels concerts

Article 89 sexies
Durada, modificació, renovació i extinció dels concerts

Podran ser objecte de concert social:
a) La reserva i l'ocupació de places per a ús exclusiu de
les persones usuàries de serveis socials de responsabilitat
pública, l'accés a les quals sigui autoritzat per les
administracions públiques mitjançant l'aplicació dels criteris
prevists a la normativa de les administracions competents.
b) La gestió integral de prestacions tècniques,
tecnològiques, serveis o centres.

1. Els concerts socials s'hauran d'establir sobre una base
plurianual amb la finalitat de garantir l'estabilitat en la seva
provisió, sense perjudici que es puguin determinar aspectes
concrets que hagin de ser objecte de revisió i, si escau, de
modificació abans de concloure la seva vigència.

Article 89 quater
Efectes dels concerts

3. Una vegada conclosa la vigència del concert, per la causa
que sigui, les administracions públiques hauran de garantir
que els drets de les persones usuàries de les prestacions
concertades no es vegin perjudicats per la seva finalització.

1. El concert social obliga el titular de l'entitat privada que
concerta a proveir les prestacions i els serveis en les
condicions estipulades a la legislació aplicable i en el plec
tècnic del concert social.
2. Les prestacions no gratuïtes no podran tenir caràcter
lucratiu. No es pot cobrar a les persones usuàries per les
prestacions pròpies del sistema de serveis socials de
responsabilitat pública cap quantitat al marge del preu
públic establert.
3. El cobrament a les persones usuàries de qualsevol
quantitat per serveis complementaris al marge dels preus
públics estipulats haurà de ser autoritzat per l'administració
competent.
Article 89 quinquies
Requisits exigibles per accedir al règim de concert
1. Per poder subscriure concerts, les entitats hauran de
comptar amb l'oportuna acreditació administrativa dels seus
centres i serveis i figurar inscrites en el registre d'entitats,
centres i serveis socials, així com complir els altres requisits
específics que es determinin reglamentàriament.
2. Les entitats hauran d'acreditar, en tot cas, la disposició de
mitjans i recursos suficients per garantir el compliment de
les condicions establertes per a cada servei, així com el
compliment de la normativa que amb caràcter general o
específic els sigui aplicable, tant per la naturalesa jurídica de
l'entitat com pel tipus de servei objecte de concertació.
3. Aquelles entitats amb les quals se subscriguin concerts
d'ocupació o de reserva de places hauran d'acreditar la
titularitat del centre o la seva disponibilitat per qualsevol
títol jurídic vàlid per un període no inferior al de vigència
del concert.
4. Per a l'establiment de concerts, les administracions
públiques donaran prioritat, quan existeixin anàlogues
condicions d'eficàcia, qualitat i rendibilitat social, a les
entitats sense ànim de lucre.

2. Els concerts podran ser renovats en les condicions que
s'estableixin reglamentàriament.

Article 89 septies
Formalització dels concerts
1. La formalització dels concerts s'efectuarà mitjançant un
document administratiu amb la forma i el contingut que es
determinin reglamentàriament.
2. Es podrà subscriure un únic concert per a la reserva i
l'ocupació de places en diversos centres o per a la gestió
integral d'una pluralitat de prestacions o serveis quan tots
ells depenguin d'una mateixa entitat titular. Aquesta
subscripció s'efectuarà en les condicions que es determinin
reglamentàriament."
Disposició transitòria
Atesos els principis d'atenció personalitzada i integral,
arrelament de la persona a l'entorn d'atenció social, elecció de
la persona i continuïtat en l'atenció i la qualitat, els concerts
socials establiran fórmules que garanteixin la continuïtat en la
prestació d'aquests serveis per part de les entitats que els venien
prestant a les persones usuàries tant amb anterioritat a la
publicació d'aquesta llei, com amb els que s'adjudiquin a partir
de la publicació d'aquesta llei. Mentre no es dicti la
corresponent normativa de desenvolupament, es prorrogaran
aquells concerts vigents a la data d'entrada en vigor d'aquesta
llei.
Disposició final
Aquesta llei començarà a vigir l'endemà de la publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 19 de desembre de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15007/13,
de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni singular signat entre la
Conselleria de Salut i la Creu Roja. (BOPIB núm. 127, de 5 de
desembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Validació del Decret llei 6/2013, de 29 de novembre, pel
qual es modifica l'article 52 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol,
del turisme de les Illes Balears (RGE núm. 14896/13 i
15311/13).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
de desembre de 2013, validà per 32 vots a favor i 25
abstencions, el decret llei esmentat.
A la mateixa sessió es votà la seva tramitació com a projecte
de llei, que quedà rebutjada per 25 vots a favor i 32 vots en
contra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 15014/13,
de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a privatitzar l'atenció sanitària.
(BOPIB núm. 127, de 5 de desembre de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 7737/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a nombre de
llits buits a residències (II). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre
de 2013).
Quin és el nombre de llits buits, el nom de residències
públiques, concertades i privats i el municipi on es troben
aquests llits buits?
No hi ha llits buits a les residències de gestió concertada.

1.5. INFORMACIONS

Palma, 17 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
A)
Rebuig dels escrits RGE núm. 14126/13 i 14732/13, de
solAlicitud de dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears
en relació amb el Projecte de llei RGE núm. 8746/13, sobre
l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19
de desembre de 2013, després de procedir al debat corresponent,
rebutjà els escrits esmentats, presentats pels Grups
Parlamentaris MÉS i Socialista, respectivament, de solAlicitud
de dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears en relació
amb el Projecte de llei esmentat (BOPIB núm. 112, de 27
d'agost de 2013), amb el resultat de 25 vots a favor i 33 vots en
contra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de desembre de 2013.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 7786/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a usuaris de
programes. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2013).
Quin ha estat el nombre d'usuaris a l'any 2011 i a l'any
2012 (fins a la data) dels programes Aturats, tractament de
menors abusadors i ALTER?
Abans de tot dir-li que ATURA'T és en sí el programa de
tractament de menors abusadors. L'assistència al programa
depèn sempre d'una resolució judicial. En aquest cas, les dades
a 10 d'octubre són:
2011: 25 casos atesos.
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2012: 20 casos atesos.
2013: 17 casos atesos (a 10.10.2013).
Tot i que no es demana en aquesta iniciativa o en tot cas
s'ha confós ATURA'T amb la UTASI, els casos atesos per a la
Unitat de Tractament dels Abusos Sexuals Infantils (UTASI),
són els següents:
2011: 68 casos atesos.
2012: 92 casos atesos.
2013: 94 casos atesos.
En el cas del programa ALTER:
2011: 235 casos atesos.
2012: 248 casos atesos.
* Nota: no s'adjunten dades de 2013 ja que el Programa va de
setembre a juliol, per la qual cosa es podrien solapar dades al no
tenir un funcionament per any natural.
Palma, 14 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 547/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a protecció
i descans dels cuidadors. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).
Quina dotació i quines accions estan previstes per
desenvolupar la protecció i descans dels cuidadors de les
persones dependents a la seva llar?
El programa d'Estades Temporals per a persones en una
situació de dependència derivada d'una discapacitat física a la
residència i centre de dia Son Güells.
A l'actualitat aquest programa disposa d'una plaça i des que
s'ha posat en funcionament durant l'any 2011, hi va haver una
ocupació de 65 dies i durant el 2012 de 86 dies. A data d'avui,
durant l'any 2013 hi ha hagut un ocupació de 68 dies.
Totes les persones que han entrat al Programa d'Estades
Temporals compleixen el requisit del reconeixement de la
situació de dependència en grau II o grau III.
També amb el conveni signat amb el Consell de Mallorca de
serveis de discapacitat 2013 hi ha una dotació de 340.080i per
al programa de respir familiar.

Ordre de Publicació
Palma, 18 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

C)
A la Pregunta RGE núm. 7789/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei de
família. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2013).

Ordre de Publicació

En quin punt de tramitació es troba la Llei de Família?
F)
La Conselleria de Família i Serveis Socials el que farà és
elaborar un Pla integral de la família, atès que permet de manera
més directa i àgil, implementar els objectius i les actuacions
més adequades prevists en matèria de família, ja que el pla és un
document tècnic i operatiu, sent la seva tramitació més simple.
És previst que estigui elaborat l'esborrany abans de final del
2013 i dins el primer trimestre del 2014, una vegada revisat,
pugui ser publicat.
Palma, 16 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 10536/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a centres
especials d'ocupació. (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de
2013).
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

A la Pregunta RGE núm. 6762/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a producció
audiovisual relativa a Bartomeu Rosselló-Pòrcel. (BOPIB
núm. 105, de 28 de juny de 2013).
Com té intenció del Govern d'executar l'acord del
Parlament de les Illes Balears de dia 23 de maig de 2013,
Comissió d'Educació i Cultura, de realitzar una producció
audiovisual sobre la figura i obra de Bartomeu RossellóPòrcel?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, a través
del programa "Viu la Cultura", per tal de celebrar el centenari
del naixement del poeta Bartomeu Rosselló-Pòrcel ofereix un
muntatge, basat en el llibre Imitació del foc dirigit per Josep
Ramon Cerdà.
En el centenari del seu naixement, el programa Viu la
Cultura ofereix un homenatge a la figura de Bartomeu RossellóPòrcel amb la producció d'un espectacle sobre el seu poemari
més caractarístic que és la culminació de la seva trajectòria
literària: Imitació del foc.
Es tracta d'un espectacle sobre la poesia de Bartomeu
Roselló-Pòrcel que combina la veu i la música amb la dansa
contemporània, en un format molt reduït per traduir al
llenguatge escènic contemporani les imatges (que van des del
simbolisme al surrealisme passant pel neopularisme) d'un dels
grans poetes catalans del segle XX.
La música de Jaume Manresa (filòleg especialista en el
poeta, a més de teclista del Grup Antònia Font) serà la base
sobre la qual al veu de l'actor Miquel À. Torrens i el moviment
de la ballarina Aina Pascual, sota la direcció de Josep R. Cerdà
i amb una dramatúrgia compartida amb Mar Pla, recrearan en
viu la desbordant creativitat del poeta mallorquí.
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Adreçat a: segon cicle d'ESO i batxillerat.
Durada: 50 minuts.

H)

Nombre màxim d'alumnes: 80
Nombre mínim d'alumnes: 30.

A la Pregunta RGE núm. 8450/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a contractes
Psiquiàtric 2012. (BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).

Per altra banda, l'Institut d'Estudis Baleàrics, fent ús de les
seves funcions de projecció exterior, ha aprofitat les fires
internacionals del llibre de Líber (Madrid) i Frankfurt
(Alemanya) per exportar l'obra abans esmentada. Així, a
Madrid, es va representar a El Matadero, mentre que a Frankfurt
va tenir lloc al teatre de l'Instituto Cervantes.
Així mateix, l'Institut d'Estudis Baleàrics realitza altres
accions destinades a commemorar el centenari del naixement de
Rosselló-Pòrcel. Són les següents:
- Juntament amb l'editorial Documents, ha coeditat el volum
El periodismo en Mallorca, que recull els articles que va
publicar al diari El Día sobre la història del periodisme.
- És a punt d'aparèixer un biografia sobre Bartomeu
Rosselló-Pòrcel en format còmic. L'obra l'ha realitzat
l'ilAlustrador Rafa Vaquer i compta amb un text de Roberto
Mosquera. És una obra destinada a la gent jove.
- ColAlabora amb una nova edició de l'obra l'àngel
adolescent, que edita Documenta Balear.
- Prepara una exposició amb la colAlaboració de
l'Ajuntament de Pala que s'inaugurarà el 3 de desembre a la
biblioteca de l'Institut Ramon Llull i recorrerà les escoles de les
Illes Balears.
- S'està preparant una revista Estudis Baleàrics dedicada
monogràficament a Rosselló-Pòrcel, coordinada per Josep
Maria Nadal Suau.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Quants de contractes curriculars s'han realitzat en el
Psiquiàtric durant l'any 2012? Se solAlicita el nombre de
contractes per mesos i lloc de feina especificant la especialitat.
La modalitat de contracte curricular no existeix.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
I)
A les Preguntes RGE núm. 8453/13 i 8454/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relatives
a pla pilot de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (1 i 2).
(BOPIB núm. 110, de 30 de juliol de 2013).
Quina data hi ha prevista per part de la Conselleria per
iniciar el Pla Pilot de Servei d'ajuda a domicili d'alta
intensitat? Quin serà el model de gestió del servei d'ajuda a
domicili d'alta intensitat?
El Pla Pilot de Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat ja
està posat en marxa en la fase preparatòria administrativa i de
coordinació amb els ajuntaments que hi participen.
El model serà el que es derivi dels resultats i experiències
obtingudes en el desenvolupament del pla pilot.
Palma, 4 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 8239/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ubicació dels
habitatges propietat del Govern/IBAVI desocupats. (BOPIB
núm. 109, de 26 de juliol de 2013).
On es troben ubicats els habitatges propietat de l'IBAVI i/o
del Govern de les Illes Balears que actualment estan
desocupats a Palma de Mallorca?
A Son Gibert/Vivero.
Al Polígon de Llevant.
A Es Molinar.
A zona centre.
A Son Gotleu.
A S'Arenal.
Al Coll d'En Rabassa.
A Es PilAlarí.
Palma, 24 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 8493/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet , relativa a estalvi en la
despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (II). (BOPIB núm.
110, de 30 de juliol de 2013).
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, des que es va posar en funcionament els nous
copagaments farmacèutics, durant el seu primer any, que
correspon a la nova aportació dels ciutadans per medi dels
nous copagaments farmacèutics?
Segons els càlculs efectuats per a respondre a les preguntes
RGE núm. 8494/13 i 8495/13, l'estalvi estimat de juliol 2012 a
juny 2013 per la modificació del percentatge d'aportació dels
ciutadans s'aproximaria a 8.996.042,34i.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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K)
A la Pregunta RGE núm. 8494/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (III). (BOPIB núm.
110, de 30 de juliol de 2013).
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, des que es va posar en funcionament els nous
copagaments farmacèutics, durant el seu primer any, que
correspon a la nova aportació dels pensionistes, mitjançant el
nou copagament farmacèutic?
Amb la modificació dels percentatges d'aportació, el
concepte d'actiu/pensionista ha canviat pel de TSI001, TSI002,
TSI003, TSI004 i TSI005, adaptant-se els sistemes d'informació
de la prestació farmacèutica a aquesta nova situació. Per aquest
motiu, és difícil conèixer amb exactitud l'estalvi desglossat per
règims, actiu i pensionista.
En el cas dels usuaris pensionistes (TSI002), s'aproxima el
càlcul restant a l'aportació dels usuaris l'import en concepte de
reintegrament de despeses.
Així, l'aportació dels usuaris TSI002 ha estat de
10.748,417,49i i l'import dels reintegraments puja a
2.567.164.65i .
En conclusió, l'estalvi estimat de juliol 2012 a juny 2013 per
la modificació del percentatge d'aportació dels usuaris
pensionistes s'aproximaria a 8.181.252,84i
* Per a tots aquests càlculs no s'han tengut amb compte els
usuaris amb TSI001 que, amb anterioritat a aquesta modificació
podien ser actius o pensionistes.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 8495/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (IV). (BOPIB núm.
110, de 30 de juliol de 2013).
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, des que es va posar en funcionament els nous
copagaments farmacèutics, durant el seu primer any, que
correspon a la nova aportació de les persones actius, que
aporten més del 10%, mitjançant el nou copagament
farmacèutic?
Amb la modificació dels percentatges d'aportació, el
concepte d'actiu/pensionista ha canviat pel de TSI001, TSI002,
TSI003, TSI004 i TSI005, adaptant-se els sistemes d'informació
de la prestació farmacèutica a aquesta nova situació. Per aquest
motiu, és difícil conèixer amb exactitud l'estalvi desglossat per
règims, actiu i pensionista.
En cas dels usuaris actius (TSI003, 004 i 005) s'aproxima el
càlcul de la manera següent:
TSI003 es manté la mateixa aportació: 40%.
TSI004 es calcula l'estalvi aplicant una aportació del 40% en
lloc del 50% que paguen actualment. La diferència és de
759.564,82i.

TSI005 es calcula l'estalvi aplicant una aportació del 40% en
lloc del 60% que paguen actualment. La diferència és de
55.242,68i. En aquest grup s'inclouen tots els usuaris amb
rendes superiors a 100.000i tant si són actius com pensionistes.
En conclusió, l'estalvi estimat de juliol 2012 a juny 2013 per
la modificació el percentatge d'aportació dels usuaris actius
s'aproximaria a 814.789,5i.
* Per a tots aquests càlculs no s'han tengut amb compte els
usuaris amb TSI001 que, amb anterioritat a aquesta modificació
podien ser actius o pensionistes.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 8496/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (V). (BOPIB núm.
110, de 30 de juliol de 2013).
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, que correspon als medicaments que han estat
exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de
Salut, segons la Resolució de 2 d'agost de 2012, de la
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema
Nacional de Salud y Farmacia, publicada en BOE de 17
d'agost de 2012 i modificada per BOE de 25 de setembre, des
de la seva entrada en vigor fins a 30 de juny de 2013?
La mitjana mensual de despesa dels medicaments exclosos
de la prestació farmacèutica segons la Resolució de 2 d'agost de
2012, en el període de gener a agost de 2012 va ser de
526.812,78i.
A partir de setembre de 2012, només es financen alguns dels
medicaments exclosos per a determinades indicacions. La
mitjana mensual de despesa d'aquests medicaments, de setembre
2012 a juny 2013 ha estat de 36.131,73i.
Per tant, l'estalvi mensual aproximat seria de 490.681,05i.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 8497/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (VI). (BOPIB núm.
110, de 30 de juliol de 2013).
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les
Illes Balears, des de l'1 de juliol de 2012 a 1 de juliol de 2013,
atribuïble al Reial Decret 9/2011.
Estimar la xifra d'estalvi atribuïble al RDL 9/2011 és difícil.
No obstant, s'ha intentat fer una aproximació calculant la
diferència entre l'import real del període juliol 2012 a juny 2013
i l'import calculat aplicant els preus vigents a agost de 2011.
L'import dels medicaments dispensats entre l'1 de juliol de
2012 i 1 de juliol de 2013 ha estat de 211.299.946,74i.
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Si al mateix consum li apliquem els preus dels medicaments
vigents a agost 2011, ens donaria un import de
228.895.726,67i.
Per tant la diferència d'imports és de 17.595.779,93i.
Però, a més, aquesta norma ha marcat un nou sistema per
determinar els preus dels medicaments finançats i, des de la
seva publicació, els medicaments tendeixen a acostar-se al preu
més baix del mercat.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 8498/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a reclamacions dels
usuaris de les línies d'autobús de transport públic. (BOPIB
núm. 110, de 30 de juliol de 2013).
S'han rebut reclamacions dels usuaris de les línies
d'autobús de transport públic a Mallorca durant els mesos de
juny i juliol de 2013?
El Consorci de Transports de Mallorca atén de manera
continuada les reclamacions i suggeriments dels usuaris
trameses a través del servei d'atenció al client de l'Estació
Intermodal i les taquilles ferroviàries; la plana web tib.org; i el
servei de gestió de queixes i suggeriments dels serveis públics
de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. En aquest sentit, s'informa que s'han rebut
reclamacions i suggeriments dels usuaris al llarg dels mesos de
juny i juliol de 2013.
Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
P)
A les Preguntes RGE núm. 8623/13 a 8630/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputat Fina Santiago i Rodríguez, relatives a
despesa per dispensació de Dretine, de Dretinelle, de Drosure,
de Drosurelle, de Drosiane, de Drosianelle, de Liofora, de
Yira. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).
Quina despesa va suposar per l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia del Dretine, Dretinelle, Drosure,
Drosurelle, Drosinane, Drosianelle, Liofora y Yira. Se
solAlicita informació detallada dels anys 2010, 2011, 2012 i fins
el 30 de juny de 2013.
2010: Cap despesa.
2011
Dretine (1)
Dretinelle (1)
Drosure (2)
Drosurelle (2)

Envasos
952
1,137
637
968

Despesa
12.062,31
1.133,36
7.946,31
12.517,21

Drosiane (1)
Drosinaella (4)
Liofora (5)
Yira (5)

18
14

110,88
91,98
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2012
Dretine (1)
Dretinelle (1)
Drosure (2)
Drosurelle (2)
Drosiane (1)
Drosinaella (4)
Liofora (5)
Yira (5)

Envasos
5.924
7,592
5.268
6.534
237
183
1.277
876

Despesa
78.775,69
102.919,73
69.232,07
89.231,43
3.185,83
1.924,59
10.371,18
7.048,06

2013
Dretine (1)
Dretinelle (1)
Drosure (2)
Drosurelle (2)
Drosiane (1)
Drosinaella (4)
Liofora (5)
Yira (5)

Envasos
4.253
5,978
3.681
4.099
238
257
1.215
691

Despesa
57.829,25
84.479,50
48.691,13
55.082,10
3.270,96
3.194,37
12.395,44
7.059,42

* Dades referides al període de l'1 de gener al 30 de juny.
(1) El consum s'inicia al mes de juny de 2011
(2) El consum s'inicia al mes de juliol de 2011
(3) El consum s'inicia al mes de març de 2012
(4) El consum s'inicia al mes de febrer de 2012
(5) El consum s'inicia al mes de novembre de 2011
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 8632/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a receptes
anticonceptius orals 2013. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de
2013).
Quantes receptes d'anticonceptius orals es varen finançar
per part de l'Ibsalut fins el 30 de juny de 2013 a les oficines de
farmàcia? Quants d'envasos varen suposar? Se solAlicita
relació mensual.
GO3A: Anticonceptius orals
Any 2013
Receptes
Gener
4.851
Febrer
4.852
Març
5.076
Abril
5.585
Maig
6.010
Juny
5.393

Envasos
5.285
5.263
5.486
6.058
6.513
5.895

(*) Tal com s'indica en la resposta parlamentària a la pregunta
8387/13, el concepte "recepta" en la prescripció i dispensació
electròniques s'equipara a l'acte de dispensació en el qual
s'ofereixen els envasos necessaris per al tractament d'un mes
com a mínim.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.
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R)
A la Pregunta RGE núm. 8644/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez , relativa a
dependència-juliol 2013. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de
2013).
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de juliol de 2013?
3.000.921,49i
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de juliol de 2013?
7.047 beneficiaris.

T)
A la Pregunta RGE núm. 8652/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Socioeducatiu d'Incorporació Social, juliol 2013.
(BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre
socioeducatiu d'incorporació social durant el mes de juny de
2013?
La pregunta no es correspon amb el contingut del títol de la
iniciativa, per la qual cosa se solAlicita que s'especifiqui si es
demana juny o juliol.
Palma, 6 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de juliol
de 2013?
281 beneficiaris.

Ordre de Publicació
De la quantia total de la nòmina del mes de juliol de 2013
de l'ajuda econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?
1.039.748.23i

U)
A la Pregunta RGE núm. 8653/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
de Medi Obert, juliol 2013. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de
2013).

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència del mes de juliol de 2013?
El darrer dia del mes.

Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa Medi Obert el mes de juliol de 2013?

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtica d'atenció a la dependència el mes de juliol de
2013?
129 persones.

Els joves amb mesura judicial de Medi Obert, de la Ley
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, Ley
Orgánica 5/2000, de 2 de gener. Han estat atesos el mes de
juliol de l'any 2013 un total de 441.

Palma, 6 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Palma, 10 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

S)

V)

A la Pregunta RGE núm. 8651/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Pinaret, juliol 2013. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost
de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 8715/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes laborals
IBANAT (7). (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de juliol de 2013?

Quin és el pressupost inicialment previst per la reforestació
i recuperació de la zona cremada per l'incendi d'Andratx
iniciat el passat 26 de juliol de 2013?

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Pinaret
durant el mes de juliol de 2013 ha estat de 55 menors/joves.

En referència a l'esmentat incendi forestal cal dir que està en
procés de redacció i valoració el pla de restauració de la zona.

Palma, 5 de setembre.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 8768/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes de
TIL de centres d'educació primària esmenats per la
Conselleria d'Educació. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de
2013).
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Quants de projectes de TIL de centres d'educació primària
han estat esmenats per la Conselleria d'Educació?. Expressats
per illa.
Mallorca: 75 CEIP. 38 CC.
Menorca: 3 CEIP. 4 CC.
Eivissa i Formentera: 18 CEIP. 4 CC.
Total: 96 CEIP. 46 CC.
Coincideixen les xifres de primària i secundària en els
centres privats i privats concertats perquè només hi ha un
informe per centre.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 8769/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes de
TIL de centres d'educació secundària esmenats per la
Conselleria d'Educació. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost de
2013).
Quants de projectes de TIL de centres d'educació
secundària han estat esmenats per la Conselleria d'Educació?.
Expressats per illa.
Mallorca: 40 IES. 38 CC.
Menorca: 7 IES. 4 CC.
Eivissa i Formentera: 9 IES. 4 CC.
Total: 56 IES. 46 CC.
Coincideixen les xifres de primària i secundària en els
centres privats i privats concertats perquè només hi ha un
informe per centre.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 8770/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes de
TIL de centres d'educació primària acceptats en primera
instància per la Conselleria d'Educació. (BOPIB núm. 111, de
9 d'agost de 2013).
Quants de projectes TIL de centres d'educació primària
han estat acceptats en primera instància per la Conselleria
d'Educació? Expressats per illes.
Mallorca: 77 CEIP. 28 CC.
Menorca: 14 CEIP. 1 CC.
Eivissa i Formentera: 14 CEIP. 2 CC.
Total: 105 CEIP. 31 CC.
Coincideixen les xifres de primària i secundària en els
centres privats i privats concertats perquè només hi ha un
informe per centre.

8033

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 8771/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes de
TIL de centres d'educació secundària acceptats en primera
instància per la Conselleria d'Educació. (BOPIB núm. 111, de
9 d'agost de 2013).
Quants de projectes de TIL de centres d'educació
secundària han estat acceptats en primera instància per la
Conselleria d'Educació i Cultura? Expressats per illes.
Mallorca: 6 IES. 28 CC.
Menorca: 0 IES. 1 CC.
Eivissa i Formentera: 1 IES. 2 CC.
Total: 7 IES. 31 CC.
Coincideixen les xifres de primària i secundària en els
centres privats i privats concertats perquè només hi ha un
informe per centre.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 8772/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes de
TIL de centres d'educació primària acceptats per la
Conselleria d'Educació un volta esmenats. (BOPIB núm. 111,
de 9 d'agost de 2013).
Quants de projectes TIL de centres d'educació primària
han estat acceptats per la Conselleria d'Educaicó una volta
esmenats? Expressats per illa.
Mallorca: 50 CEIP. 20 CC.
Menorca: 3 CEIP. 3 CC.
Eivissa i Formentera: 18 CEIP. 4 CC.
Total: 71 CEIP. 27 CC.
Coincideixen les xifres de primària i secundària en els
centres privats i privats concertats perquè només hi ha un
informe per centre.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 8773/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a projectes de
TIL de centres d'educació secundària acceptats per la
Conselleria d'Educació una volta esmenats. (BOPIB núm. 111,
de 9 d'agost de 2013).
Quants de projectes TIL de centres d'educació secundària
han estat acceptats per la Conselleria d'Educació una volta
esmenats? Expressats per illes.
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Mallorca: 21 IES. 20 CC.
Menorca: 7 IES. 3 CC.
Eivissa i Formentera: 9 IES. 4 CC.
Total: 37 IES. 27 CC.
Coincideixen les xifres de primària i secundària en els
centres privats i privats concertats perquè només hi ha un
informe per centre.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 8791/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sistemes
informàtics i targeta sanitària. (BOPIB núm. 111, de 9 d'agost
de 2013).
Per què els sistemes informàtics no requereixen cap
notificació per permetre que les persones que no tenen dret a
la targeta sanitària puguin ser ateses segons els supòsits que
marca el Real Decret 17/2012?
D'acord amb el document "Criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària que el Servei de Salut ha de prestar
a totes les persones que no tenguin la condició d'assegurat o
beneficiari" recull per als casos de situacions especials recollits
al Real Decret Llei 16/2012 que els serveis d'admissió
assignaran a aquesta persona un CIP autonòmic que ja estava
prevista a l'aplicació informàtica.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 8831/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a medicaments
exclosos. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).
Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 8863/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
treballadora social ODDM. (BOPIB núm. 113, de 6 de
setembre de 2013).
Per quin motius des del mes de maig de 2012 l'Oficina de
Defensa dels drets del menor compte amb una treballadora
social manco?
Per motius del servei una treballadora social de l'Oficina de
Defensa dels drets del menor es va incorporar a l'àrea de
medicació familiar.

Aquest canvi va comptar amb la conformitat tant de
l'ODDM com de la treballadora social.
Palma, 16 de setembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 8867/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a motiu
d'obertura expedient ODDM en relació amb el dret a
l'educació. (BOPIB núm. 113, de 6 de setembre de 2013).
Quin és el motiu que ha motivat l'actuació o obertura
d'expedient per part de l'Oficina de Defensa dels drets del
menor en relació amb el dret a l'educació de qualitat?. Se
solAlicita motiu detallat de les 2 accions que es reconeixen a la
Memòria de l'Oficina.
Pares pendents de diagnòstic del seu fill amb possibles NEE
preocupats perquè rebi el suport necessari.
Professional d'educació interessat en què els menors rebin el
màxim d'informació sobre hàbits saludables.
Palma, 2 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herrranz.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 9346/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a suspensió del
TIL (II). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
A quina hora del divendres 6 de setembre es va notificar
per part del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
al Govern i la interlocutòria de suspensió del TIL?
L'Advocació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
es va notificar dia 6 de setembre de 2013, de les interlocutòries
als procediments PO 203713 i 207/12.
Pel que fa a les notificacions, atès que el rellevant als
còmputs de terminis són la data de notificació, no es fa constar
a les notificacions rebudes l'hora en què han estat notificades, ni
en aquests ni en altres procediments que es tramiten davant
l'Advocacia.
Palma, 8 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 9351/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Decret llei
5/2013 (V). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Quin membre de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma va
intervenir en la preparació del Decret llei 5/2013, de 6 de
setembre, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en
relació amb la implantació, per al curs 2'13-2014, del sistema
de tractament integrat de llengües als centres docents no
universitaris de les Illes Balears?
D'acord amb l'article 70 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l'administració de la CAIB, l'assessorament
jurídic del president i del Govern correspon, amb caràcter
general, als advocats de l'administració de la Comunitat
Autònoma, els quals s'integren en l'Advocacia de la CAIB.
Totes les conselleries disposen d'un servei jurídic (art. 71)
que actua en coordinació amb l'Advocacia (art. 72).
Per tant, les funcions que legalment tenen atribuïdes els
advocats dels cos d'advocats de la CAIB, s'exerceixen
indistintament per qualsevol d'ells.
Palma, 8 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 9355/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Decret llei
5/2013 (IX). (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
La redacció del Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, pel
qual s'adopten determinades mesures urgents en relació amb
la implantació, per al curs 2013-2014, del sistema de
tractament integrat de llengües als centres docents no
universitaris de les Illes Balears, fou una decisió política o
recomanada per tècnics?
El Decret llei de referència fou aprovat al Consell de Govern
extraordinari amb data 6/09/2013.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 9376/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a coneixement
del català. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Segons les dades que maneja el Govern, quin percentatge
de població catalanoparlant de les Illes Balears no entén, no
sap parlar, no sap llegir o no sap escriure en català?
L'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu
(IAQSE) no pot donar resposta a aquesta pregunta, ja que fa
referència al global de la població de les Illes Balears i queda
fora de l'àmbit d'actuació d'aquest institut.

8035

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 9382/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a recepció dessaladora
de Ciutadella. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Quan preveu el Govern de les Illes Balears recepcionar les
obres de la dessaladora a Ciutadella de Menorca, tal com
estableix el conveni on es regula l'amortització de la nova
infraestructura i instalAlacions?
La dessaladora de Ciutadella podrà començar a subministrar
aigua en el moment en què s'hagin realitzat les canonades
necessàries per a la conducció d'aigua.
Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 9383/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a recepció dessaladora
de Ciutadella, 2. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).
Quina és la quantitat econòmica que el Govern de les Illes
Balears haurà de pagar a l'empresa adjudicatària de les obres
des de la recepció per part del Ministeri, dia 30 de març de
2011, fins a dia d'avui, en concepte d'amortització?
A dia d'avui el cost per al Govern és de 0i, ja que la
dessaladora no està recepcionada.
El Ministeri està estudiant la possibilitat de poder ampliar el
termini de concessió amb la finalitat de poder reduir els costos.
Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AN)
A les Preguntes RGE núm. 9384/13 i 9385/13 , presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a preu del
consum i a costs al consumidor de la dessaladora de
Ciutadella. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
Atesa la voluntat manifesta del Govern de les Illes i del
Govern de l'Estat de canalitzar la dessaladora ubicada al
municipi de Ciutadella de Menorca perquè permeti abastir als
municipis de Llevant, té l'executiu autonòmic cap estudi
d'elaboració pròpia o elaborat per algun altre organisme o
institució, inclòs el Govern de l'Estat, sobre els preus finals que
hauran de pagar els ciutadans per al consum d'aigua?
Atès que s'està executant la canalització perquè la dessaladora
de Ciutadella pugui abastir d'aigua la població del municipi,
quin és el marge de costos que s'aplicarà al consumidor?
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Els preus finals i l'estudi de costs es fixaran segons es
puguin finalitzar les obres necessàries per al subministrament
d'aigua des de la planta potabilitzadora.
El Ministeri cerca les millors fórmules per poder finançar les
obres necessàries.
Palma, 3 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 9386/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a tasca dels
treballadors de l'IBANAT. (BOPIB núm. 115, de 20 de
setembre de 2013).
Considera la Conselleria d'Administracions Públiques que
la tasca dels treballadors de l'IBANAT, tant si és funcionari de
carrera com si ocupa una plaça interina o temporal, és una
professió de risc?
D'acord amb les dades que obres en aquesta conselleria,
l'IBANAT és una entitat pública empresarial que no té
funcionaris, de carrera o interins, adscrits.
Palma, 6 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 9473/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cursos de formació
de policia local 2012. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).

Tots els municipis d'Eivissa i els Consells Insulars d'Eivissa
i Formentera varen solAlicitar a l'EBAP que faci un curs bàsic
per a Eivissa i Formentera.
Palma, 9 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 9523/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conseqüències de la
reforma de l'Administració Local. (BOPIB núm. 115, de 20 de
setembre de 2013).
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim
local, estableix que "El municipio ejercerá ..... competencias,
en los términos de la legislación del Estado y de la
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
n)...participar en la programación de la enseñanza... y
participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad
obligatoria". Com afectarà la reforma de l'Administració Local
aprovada pel Consell de Ministres a la competència de
participació en la vigilància de l'escolaritat i a la policia
tutor?
No ha finalitzat la tramitació del projecte de llei en seu
parlamentària.
Palma, 4 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Quants de cursos de formació bàsica de policia local ha
realitzat l'EBAP durant l'any 2012?

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 9526/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cobertura per
invalidesa de la policia local. (BOPIB núm. 115, de 20 de
setembre de 2013).

Durant l'any 2012 l'Escola Balear d'Administració Pública
no ha convocat ni realitzat cap curs bàsic de capacitació de
policia local.

Quina és la cobertura per invalidesa dels policies locals
dependent de cada situació laboral (funcionari de carrera,
interí o contracte temporal)?

Palma, 3 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 9476/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a curs de formació de
policia local a Eivissa. (BOPIB núm. 115, de 20 de setembre de
2013).
Quines són les raons per les quals l'EBAP hagi plantejat un
nou curs de formació bàsica de policia local a Eivissa, quan el
nombre de persones amb el títol de capacitació supera amb
escreix la demanda formulada pels municipis?

No es tracta d'una competència de la Conselleria
d'Administracions Públiques que coordina les policies locals.
S'ha d'atendre a la normativa que afecta el Règim General de
la Seguretat Social.
Palma, 3 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 9536/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a l'Advocacia de la
CAIB i el Ple de reestructuració del sector públic. (BOPIB
núm. 115, de 20 de setembre de 2013).
De quina forma ha participat l'Advocacia de la Comunitat
Autònoma (elaborant informes, assessorant, exercint la defensa
en els processos judicials, etc) en el pla de reestructuració del
Sector Públic Instrumental i l'amortització de llocs de feina?
L'Advocacia de la CAIB, al pla de reestructuració del sector
públic que ha derivat en l'amortització de llocs de feina, ha
assumit la representació i defensa de l'Administració de la
CAIB, d'acord amb la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l'administració de la CAIB.
A més ha assumit la representació i defensa en judici
d'aquells ens de l'administració instrumental amb els quals ha
subscrit prèviament un conveni d'assistència jurídica.
Pel que fa a l'elaboració d'informes, tal i com ja varem
comunicar al mateix diputat a la nostra resposta a la iniciativa
REP 2661/2003, "... en la Direcció de l'Advocacia no consta cap
informe sobre el procediment d'amortització de llocs de feina en
el procés de reestructuració del sector públic instrumental".
Palma, 2 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 9858/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí , relativa a empreses
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector agrari. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre
de 2013).
Quina és la relació, especificant nom i ubicació,
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector agrari?
Les dades sobre les empreses, persones físiques i jurídiques,
que s'inclouen en la base de dades de les empreses on fan
pràctiques formatives els alumnes dels cicles formatius i dels
programes d'iniciació professional, només es poden fer servir
per a les gestions inherents a les pràctiques formatives
esmentades. Per la qual cosa les dades que poden facilitar són:
Mallorca: 98; Menorca: 14; Eivissa: 5; Formentera: 0
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 9859/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector d'electricitat i electrònica. (BOPIB núm.
117, de 4 d'octubre de 2013).
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Quina és la relació d'empreses, especificant nom i ubicació,
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector d'electricitat i electrònica?
Les dades sobre les empreses, persones físiques i jurídiques,
que s'inclouen en la base de dades de les empreses on fan
pràctiques formatives els alumnes dels cicles formatius i dels
programes d'iniciació professional, només es poden fer servir
per a les gestions inherents a les pràctiques formatives
esmentades. Per la qual cosa les dades que poden facilitar són:
Mallorca: 142; Menorca: 31; Eivissa: 21; Formentera: 0
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 9860/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector de l'energia i aigua. (BOPIB núm. 117, de
4 d'octubre de 2013).
Quina és la relació d'empreses, especificant nom i ubicació,
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector de l'energia i aigua?
Les dades sobre les empreses, persones físiques i jurídiques,
que s'inclouen en la base de dades de les empreses on fan
pràctiques formatives els alumnes dels cicles formatius i dels
programes d'iniciació professional, només es poden fer servir
per a les gestions inherents a les pràctiques formatives
esmentades. De totes maneres, actualment no s'imparteixen
aquesta família professional a la nostra comunitat autònoma en
l'FP del sistema educatiu.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 9861/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector d'imatge i so.(BOPIB núm. 117, de 4
d'octubre de 2013).
Quina és la relació d'empreses, especificant el nom i
ubicació, interessades en l'execució de pràctiques
professionals no laborals en el sector d'imatge i so?
Les dades sobre les empreses, persones físiques i jurídiques,
que s'inclouen en la base de dades de les empreses on fan
pràctiques formatives els alumnes dels cicles formatius i dels
programes d'iniciació professional, només es poden fer servir
per a les gestions inherents a les pràctiques formatives
esmentades. Per la qual cosa les dades que poden facilitar són:
Mallorca: 54; Menorca: 0; Eivissa: 0; Formentera: 0
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 9862/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector marítim i pesquer.(BOPIB núm. 117, de
4 d'octubre de 2013).
Quina és la relació d'empreses, especificant el nom i
ubicació, interessades en l'execució de pràctiques
professionals no laborals en el sector marítim i pesquer?
Les dades sobre les empreses, persones físiques i jurídiques,
que s'inclouen en la base de dades de les empreses on fan
pràctiques formatives els alumnes dels cicles formatius i dels
programes d'iniciació professional, només es poden fer servir
per a les gestions inherents a les pràctiques formatives
esmentades. Per la qual cosa les dades que poden facilitar són:
Mallorca: 20; Menorca: 0; Eivissa: 1; Formentera: 0
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 9863/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector del medi ambient. (BOPIB núm. 117, de
4 d'octubre de 2013).
Quina és la relació d'empreses, especificant el nom i
ubicació, interessades en l'execució de pràctiques
professionals no laborals en el sector del medi ambient?
Les dades sobre les empreses, persones físiques i jurídiques,
que s'inclouen en la base de dades de les empreses on fan
pràctiques formatives els alumnes dels cicles formatius i dels
programes d'iniciació professional, només es poden fer servir
per a les gestions inherents a les pràctiques formatives
esmentades. En qualsevol cas, actualment no s'imparteixen
aquesta família professional a la nostra comunitat autònoma en
l'FP del sistema educatiu.

programes d'iniciació professional, només es poden fer servir
per a les gestions inherents a les pràctiques formatives
esmentades. Per la qual cosa les dades que poden facilitar són:
Mallorca: 120; Menorca: 8; Eivissa: 22; Formentera: 0
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 9966/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a debat sobre el
tractament integrat de llengües (I). (BOPIB núm. 117, de 4
d'octubre de 2013).
Quins han estat els criteris per elegir els participants en el
debat sobre el tractament integrat de llengües organitzat per
IB3 Televisió?
Els criteris han estat criteris periodístics. Van participar
representants del Govern i del Sindicat STEI de l'Assemblea de
Docents, dues parts que estaven a les negociacions de la Mesa
Sectorial d'Educació, i dos articulistes (un del Diari de
Mallorca, un altre de mallorcadiario.com) i un professional de
l'advocacia especialista en educació i coneixedor del sistema
educatiu.
Santa Ponça, 14 d'octubre de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 9967/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a debat sobre el
tractament integrat de llengües (II). (BOPIB núm. 117, de 4
d'octubre de 2013).
Per quin motiu s'han exclòs a entitats com la Federació de
Pares i Mares del debat sobre el tractament integrat de
llengües organitzar per IB3 Televisió?
No hi ha hagut exclusió de cap colAlectiu.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 9864/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
interessades en l'execució de pràctiques professionals no
laborals en el sector del transport i manteniment de vehicles.
(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Quina és la relació d'empreses, especificant el nom i
ubicació, interessades en l'execució de pràctiques
professionals no laborals del transport i manteniment de
vehicles?
Les dades sobre les empreses, persones físiques i jurídiques,
que s'inclouen en la base de dades de les empreses on fan
pràctiques formatives els alumnes dels cicles formatius i dels

Santa Ponça, 14 d'octubre de 2013 .
El director de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 9968/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a campanya de
promoció sobre el tractament integrat de llengües a IB3 (I).
(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Quants d'anuncis del Govern de les Illes Balears de la
campanya de promoció del tractament integrat de llengües ha
emès IB3 Televisió des del moment de l'inici de l'esmentada
campanya fins en aquest moment?
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S'han emès un total de 110 passis de 20 segons de durada
des de l'inici de la campanya el dia 9 de setembre fins a data 30
de setembre.
Santa Ponça, 10 d'octubre de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.
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Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 9982/13, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Fusteret-Agost 2013. (BOPIB núm. 117, de 4
d'octubre de 2013).
Quina ha estat l'estada més alta de joves al Centre Es
Fusteret durant el mes d'agost de 2013?

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 9969/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a campanya de
promoció sobre el tractament integrat de llengües a IB3 (II).
(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).

L'estada més alta dels menors/joves al Centre Es Fusteret
durant el mes d'agost ha estat de 15 menors/joves.
L'emissió d'aquesta campanya no ha comportat ingrés
econòmic algun per IB3 Ràdio, en virtut de resolució
Palma, 7 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Quants d'anuncis del Govern de les Illes Balears de la
campanya de promoció del tractament integrat de llengües ha
emès IB3 Ràdio des del moment de l'inici de l'esmentada
campanya fins en aquest moment?

Ordre de Publicació
Se n'han radiat un total de 163 falques de 20 segons de
durada des de l'inici de la campanya el dia 10 de setembre fins
a data 30 de setembre.
Santa Ponça, 10 d'octubre de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
BG)
A les Preguntes RGE núm. 9970/13 i 9971/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
campanya de promoció sobre el tractament integrat de
llengües a IB3 (III i IV). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).

BI)
A la Pregunta RGE núm. 9990/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVES,
agost 2013. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes d'agost de 2013.
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades per realitzar-ho durant el mes
d'agost de 2013 i que hagin de ser abonades per l'Ibsalut?
Hospitals públics: 135.
Clíniques autoritzades: 12.
Total: 147
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni Oliver.

Quin ha estat el benefici per IB3 Televisió de l'emissió dels
anuncis de la campanya de promoció del tractament integrat
de llengües?

Ordre de Publicació
BJ)

Quin ha estat el benefici per IB3 Ràdio de l'emissió dels
anuncis de la campanya de promoció del tractament integrat
de llengües?

A la Pregunta RGE núm. 10017/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a rutes
cicloturístiques. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).

L'emissió d'aquesta campanya no ha comportat ingrés
econòmic algun per IB3 Televisió i per IB3 Ràdio, en virtut de
resolució del Consell de Govern referida a la publicitat
institucional per part dels mitjans de comunicació de titularitat
pública.

Quin finançament tenen
cicloturístiques de l'INESTUR.

Santa Ponça, 10 d'octubre de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

actualment

les

rutes

Inestur es dissolgué l'any 2010 (Decret 66/2010, de 21 de
maig).
Palma, 4 d'octubre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 10089/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a derelictes
espoliats. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Es té informació sobre quins derelictes de les Illes Balears
ha espoliat de la xarxa dedicada a la substracció de béns
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arqueològics submarins desmantellats en el marc de la
operació Circinus?
El departament de Cultura de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats no ha rebut informació sobre quins
derelictes de les Illes Balears ha espoliat la xarxa dedicada a la
substracció de béns arqueològics submarins desmantellada en
el marc de l'operació Circinus.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 10242/13 i 10243/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a cànon
de sanejament (I i II). (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de
2013).
Quin és l'augment aplicat al cànon de sanejament per als
exercicis 2013 i 2014?
El pressupost de la Direcció General de Recursos Hídrics
per a cànon de sanejament el 2013 és de 36.627,185i.
Pràcticament el mateix que el pressupost de la Direcció General
de Recursos Hídrics per a cànon de sanejament el 2012, que va
ser de 36.683,097i.
El pressupost de la Direcció General de Recursos Hídrics
per a cànon de sanejament el 2014 està pendent que s'aprovin
els pressuposts del 2014.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BM)
A les Preguntes RGE núm. 10244/13 a 10247/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a tractament de llots (I a IV). (BOPIB núm. 118, d'11
d'octubre de 2013)).
Estan en converses la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori amb el Consell de Mallorca per abonar a
la institució insular l'import del tractament de llots d'anys
anteriors? Quina quantitat haurà d'abonar el Govern al
Consell de Mallorca en concepte de l'import del tractament de
llots d'anys anteriors? Quina quantitat haurà d'abonar el
Govern al Consell de Mallorca en concepte de l'import del
tractament de llots de l'any 2013? Quina quantitat ha previst
abonar el Govern al Consell de Mallorca en concepte de
l'import del tractament de llots per a l'any 2014?
El Govern es regirà única i exclusivament pel que s'estipula
a la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a
l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves
tecnologies, residus, altres activitats i mesures tributàries.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 10366/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a vigilància a espais
de rellevància marina. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de
2013).
Quins recursos destina la Conselleria a la vigilància dels
espais de rellevància marina de les Illes Balears?
Direcció General de Medi Rural i Marí:
"La conselleria destina de forma ordenada i adequada la
vigilància segons les necessitats. La vigilància dels espais de
rellevància es duen a terme mitjançant els diferents cossos de la
Conselleria. Aquests són: tres vigilants i un coordinador a les
reserves marines de Mallorca i dos a les d'Eivissa i Formentera,
i quatre inspectors de pesca i una patrona. A més la vigilància
es duu a terme amb total coordinació amb la Guàrdia Civil i els
agents de Medi Ambient".
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic:
"S'informa que els recursos destinats a la vigilància del Parc
Nacional de Cabrera per part de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori són: 5 agents de Medi Ambient
(DGMNEACC), 2 vigilants d'àrees marines (IBANAT), 1
zelador (IBANAT), 2 patrons de cabotatge (contractació externa
IBANAT), 3 embarcacions (una rígida de 9,4 m., i dues
neumàtiques de 6,2 i 7,5 m).
Com a recolzament (no exclusivament per a vigilància
marina) es disposa d'una embarcació de 12,75 m. amb tripulació
formada per patró de cabotatge i mecànic (IBANAT) i tres
vehicles tot terreny.
Per últim afegir que en el Parc Nacional existeix un
destacament permanent de la Guàrdia Civil que colAlabora en la
vigilància de l'àrea. Aquest destacament és formar per: 2
membres del Servei Marítim, un guàrdia civil, embarcació de
vigilància, vehicle TT. Al llarg d'aquest estiu passat, també s'ha
comptat amb la presència esporàdica del SEPRONA".
Palma, 31 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 10412/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al
Port Natural de Ciutadella (I). (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quants d'amarraments dels gestionats per Ports de les Illes
Balears, al Port Natural de Ciutadella, ho són en règim de
trànsit i quants en règim de base?
8 per a trànsit.
27 bases pesca 3a
29 xàrter i golondrines.
2 per a 8a i oficials.
74 bases llista 7a.
31 nova adjudicació llista 7a.
42 irregulars.
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Palma, 11 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.
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Palma, 11 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 10413/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al
Port Natural de Ciutadella (II). (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 10416/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al
Port de Fornells (I).(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).

Quants d'amarraments en règim de base gestionats per
Ports de les Illes Balears, al Port Natural de Ciutadella, estan
adjudicats a usuaris a la data de registre d'aquesta pregunta?

Quants d'amarraments dels gestionats per Ports de les Illes
Balears, al Port de Fornells, ho són en règim de trànsit i
quants en règim de base?

74 bases llista 7a.
27 bases pesca 3a.
31 nova adjudicació llista 7a i s'han ofert a un total de 135
usuaris.
Palma, 11 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 10414/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al
Port Natural de Ciutadella (III). (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quantes solAlicituds d'amarraments en règim de base pels
amarraments gestionats per Ports de les Illes Balears, al Port
Natural de Ciutadella, estan pendents d'adjudicar (llista
d'espera) a la data de registre d'aquesta pregunta?
Un total de 455 usuaris.
Palma, 11 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 10415/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al
Port Natural de Ciutadella (IV). (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quina ha estat l'ocupació mitja mensual en nombre
absoluts i en percentatge sobre el total dels amarraments en
règim de trànsit gestionats per Ports de les Illes Balears, al
Port Natural de Ciutadella, durant cadascun dels mesos de
maig, juny, juliol, agost i setembre dels anys 2011, 2012 i
2013, respectivament?
En 2013: Del 22/06/2013 al 30/09/13 l'ocupació fou
pràcticament d'un 100%.
De l'1/05/2013 al 21/06/2013 l'ocupació fou d'un 40% dels
amarraments destinats a trànsit.
Els percentatges foren similars als anys 2011 i 2012.

D'un total de 121 amarraments:
26 bases llista 7a.
10 bases pesca.
80 trànsit.
5 llista 8a i oficials.
Palma, 11 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 10417/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al
Port de Fornells (III).(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
Quants d'amarraments en règim de base gestionats per
Ports de les Illes Balears, al Port de Fornells, estan adjudicats
a usuaris en la data de registre d'aquesta pregunta?
D'un total de 36 amarraments:
26 en llista 7a.
10 en llista 3a.
Palma, 11 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 10418/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al
Port de Fornells (IV).(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
Quantes solAlicituds d'amarraments en règim de base per
als amarraments gestionats per Ports de les Illes Balears, al
Port de Fornells, estan pendents d'adjudicar (llista d'espera)
en la data de registre d'aquesta pregunta?
399.
Palma, 11 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.
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Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 10419/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a amarraments al
Port de Fornells (V).(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
Quina ha estat l'ocupació mitja mensual en nombre
d'absoluts i en percentatge sobre el total dels amarraments en
règim de trànsit gestionats per Ports de les Illes Balears, al
Port de Fornells, durant cadascun dels mesos de maig, juny,
juliol, agost i setembre dels anys 2012 i 2013, respectivament?
Any 2013:
Maig, Juny i Juliol, fou del 72,5%.
Juliol: 1a quinzena: 80%.
Setembre 2a quinzena: 80%.
Juliol 2a quinzena, agost i 1a quinzena de setembre: 100%.
Any 2012:
Maig: 0
Juny: 87,5%
Juliol: 100%.
Agost: 100%.
Setembre: 75%.
Palma, 11 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 10423/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a partida
"realización estudios y proyectos de les presupuestos (I).
(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quin és el grau d'execució de la partida "Realización
Estudios y Proyectos de los Presupuestos" 2013 de Ports de les
Illes Balears.
0%
Palma, 11 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 10424/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a partida
"realización estudios y proyectos de les presupuestos (II).
(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quins pagaments s'han efectuat fins a la remissió de la
informació a qui solAlicita (especificant l'objecte o motiu, la
data, l'import i el o els destinataris de cadascun dels
pagaments) a la partida esmentada?
No s'ha efectuat cap pagament.
Palma, 11 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 10427/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a centres escolars
amb aules prefabricades (I). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre
de 2013).
Quants centres escolars de les Illes Balears fan servir aules
prefabricades?
Els centres escolars de les Illes Balears que fan servir aules
prefabricades són 33.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 10428/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a centres escolars
amb aules prefabricades (II). (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quins centres escolars de les Illes Balears fan servir aules
prefabricades?
Els centres escolars de les Illes Balears que fan servir aules
prefabricades són: CEIP Arabí, CEIP Rei Jaume III, CEIP Can
Cantó, CEIP Can Misses, CEIP Can Micolau, IES Santa María,
CEIP Es Molins, CEIP Santa Gertrudis, CEIP Joan Veny i Clar,
CEIP Es Pratet, CEIP Ses Comes, CEIP Costa i Llobera, CEIP
Joan Antoni Alemany, CEIP Ses Roques, IES Tecnificació,
CEIP Mare de Déu del Carme, CEIP Tramuntana, CEIP Sant
Miquel, CEIP Mare de Déu del Toro, CEIP Vora Mar, CEIP
Sant Jordi, CEIP Mestre Lluís Andreu, Conservatori de Palma,
IES Josep Sureda i Blanes, CEIP Mestre Pere Garau, IES
Binissalem, CEIP Joan Mas i Verd, CEIP Olivera, CEIP Es
Pratret, IES Son Pacs, CEIP Porreres, IES Joan Ramis i Ramis,
CEIP Sant Lluís.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 10430/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a nacionalitat dels
alumnes. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Pot detallar la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la nacionalitat dels alumnes dels centres Sa Torre
(Manacor), Simó Ballester (Manacor) i Ses Comes
(Portocristo).
Els alumnes dels centres esmentats són d'Alemanya,
Algèria, Bolívia, El Salvador, Regne Unit, Rep. Dominicana,
Veneçuela, Xina, Colòmbia, Equador, França, Guinea, Nigèria,
Portugal, Uruguai, Romania, Brasil, Argentina, Marroc,
Espanya, Gàmbia, República Txeca, Cuba, Nicaragua, Pakistan,
Bèlgica.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.
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"Visita a Sa Llonja" dirigit als alumnes d'educació primària,
ESO i batxillerat, ofereix visites concertades els dimarts i dijous
entre les 10.00 hores i 14.00 hores, l'activitat és gratuïta i la
durada és d'uns 50 minuts per un nombre màxim de 30 alumnes.
Es proposa una visita didàctica estructurada en tres eixos
principals: la història, la manifestació artística i arquitectònica
i la figura de l'artista constructor. Els continguts d'aquests eixos
s'adequaran a les característiques i nivell educatiu del grup
visitant.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CE)
A les Preguntes RGE núm. 10598/13 a 10600/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, relatives a menjadors escolars 2010/2011,
2011/2012 i 2012/2013. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 10431/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a obres de reforma
del CEIP Miquel Duran i Saurina. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).

Quantes beques de menjador s'han pagat efectivament per
als cursos 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, per
quina quantia total i percentatge representa sobre a) la
quantitat total de la convocatòria i b) sobre la quantia de les
concedides inicialment, i en quina forquilla de dates s'ha fet
efectiva la recepció de l'ajuda per part dels beneficiaris?

Quan tenen previst començar les obres de reforma del
CEIP Miquel Duran i Saurina d'Inca.

No s'ha dut a terme cap convocatòria de beques de
menjador.

Atès que les obres esmentades s'han de dur a terme per
reparar deficiències i vicis constructius imputables a l'empresa
contractista de les obres principals, l'execució de les quals,
actualment, depèn de l'efectivitat de la incautació dels avals i
altres reclamacions econòmiques a la constructora.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 10434/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a calendari
d'activitats per a Sa Llonja. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre
de 2013).
Quin és el calendari d'activitats, per a Sa Llonja, al llarg
del curs 2013/2014?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats en
colAlaboració amb l'IEB i la Conselleria de Presidència han
presentat la darrera exposició Tony Cragg escultures de juliol a
novembre de 2013.
En relació amb les activitats a la Llotja l'any 2014, està
previst organitzar una exposició d'un artista de projecció
internacional, concebuda específicament per aquest espai i
totalment respectuosa amb l'edifici, que permeti admirar tant el
projecte com les qualitats artístiques de l'edifici i es preveu que
es presenti de juliol a novembre de 2014.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i, dins el
programa "Viu la cultura", programa d'activitats didàctiques i
culturals adreçat a tots els centres educatius s'ofereix l'activitat

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 10601/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a menjadors
escolars 2013/2014. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
Quan té previst la conselleria convocar les beques de
menjador del curs 2013/2014 i per quina quantia?
Aquesta conselleria no té previst convocar beques de
menjador per al curs 2013/2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
CG)
A les Preguntes RGE núm.10612/13 i 10613/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber,
relatives a declaració d'obligacions de servei públic (I i II).
(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Considera el Sr. Conseller de Turisme que, a la vista dels
resultats i després d'analitzar el seu primer període de
funcionament, el model que s'estableix a la Declaració
d'Obligacions de Servei Públic entre Menorca i Madrid seria
convenient aplicar-lo a altres rutes entre els aeroports de les
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Illes Balears i la península? En quines rutes entre els aeroports
de les Illes Balears i la península considera el Sr. Conseller de
Turisme que convendria una Declaració d'Obligacions de
Servei Públic?
El model general, que recull tant la normativa estatal com la
comunitària, és el de lliure mercat.
Palma, 6 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
CH)
A les Preguntes RGE núm.10614/13 a 10616/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber,
relatives a declaració d'obligacions de servei públic (III a V).
(BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Considera el Sr. Conseller de Turisme que seria necessari
i en quin sentit revisar l'actual Declaració d'Obligacions de
Servei Públic dels vols entre illes? Considera el Sr. Conseller
de Turisme que seria convenient modificar l'actual Declaració
d'Obligacions de Servei Públic dels vols entre illes per a
establir una tarifa única i universal? Quina tarifa consideraria
convenient establir, d'acord amb el principi d'igualtat entre
tots els ciutadans de l'Estat Espanyol, en una possible
modificació de l'actual Declaració d'Obligacions de Servei
Públic dels vols entre illes per a establir una tarifa única i
universal?
SolAlicitada la possibilitat de l'esmentada revisió a l'Estat, la
Direcció General d'Aviació Civil ha contestat que els
paràmetres de l'OSP són raonablement correctes.
Palma, 7 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 10618/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a cogestió
aeroportuària (I). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Considera el Sr. Conseller de Turisme que el grau de
participació i decisió de les institucions de les Illes Balears en
el Comitè de Coordinació Aeroportuària previst segons el
Real Decret Llei 20/2012 es corresponen a les demandes de
cogestió formulades pel Govern de les Illes Balears?
Com diu la mateixa denominació, es tracta d'un comitè de
coordinació aeroportuària, no de cogestió. És una gran passa
endavant que mai no s'havia aconseguit. Revisades les dues
legislatures anterior no hi ha ni una sola línia aconseguida en
aquest sentit.
Palma, 6 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 10619/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a cogestió
aeroportuària (II). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quina valoració fa el Sr. Conseller de Turisme del retard
en constituir el Comitè de Coordinació Aeroportuària de les
Illes Balears per part del Ministeri de Foment?
La creació del comitè de coordinació és una novetat a
l'àmbit aeroportuari d'aquesta legislatura, el desenvolupament
del qual també serà complimentat en aquesta legislatura. És un
esdeveniment històric aconseguit per dos governs del Partit
Popular.
Palma, 7 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

CI)
A la Pregunta RGE núm. 10617/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a cogestió
aeroportuària. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
D'acord amb el concepte de cogestió aeroportuària, quina
representativitat i grau de participació en la presa de decisions
han de tenir les institucions públiques i entitats cíviques i
socials que hi participen?
El concepte de cogestió aeroportuària passa per la creació
d'una autoritat aeroportuària, com ja s'ha dit en seu
parlamentària.

Palma, 7 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
CL)
A les Preguntes RGE núm. 10620/13 i 10621/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber,
relatives a descomptes i bonificacions en les taxes
aeroportuàries i reiterades pujades de les taxes aeroportuàries
dels aeroports. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Considera el Sr. Conseller de Turisme que l'actual sistema
de descomptes i bonificacions en les taxes aeroportuàries dels
aeroports de les Illes Balears han donat el resultat previst pels
Ministeris de Foment i de Turisme? En quina mesura
considera el Sr. Conseller de Turisme que les reiterades
pujades de les taxes aeroportuàries dels aeroports de les Illes
Balears han repercutit en la competitivitat econòmica i dels
resultats de la indústria turística de les Illes Balears?
L'efecte de l'actual sistema de descompte i bonificacions ha
passat desapercebut, ja que en temporada alta s'han batut
rècords de passatgers en tots els aeroports de la xarxa d'AENA
a Balears. Els conceptes de passatger en connexió, aeroport
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estacional i bonificació en els mesos "valle" són qüestions
aconseguides en aquesta legislatura pel Govern.
Palma, 6 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
CM)
A les Preguntes RGE núm. 10623/13 i 10626/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a personal funcionari adscrit a
Vicepresidència del Govern (I) i a personal laboral adscrit a
Vicepresidència del Govern (I). (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a la Vicepresidència i a la Conselleria de Presidència
del Govern de les Illes Balears? Quants de llocs de treball de
personal laboral estan adscrits a la Vicepresidència i a la
Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears?
Aquesta informació és a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) >
Direcció General de la Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis, concretament a l'apartat A)
Informació sobre la Comunitat Autònoma (22), subapartat 07,
on es publica de forma completa la relació de llocs de treball
(RLT) de l'administració autonòmica.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 10641/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
coneixement de la llengua catalana (VI). (BOPIB núm. 119, de
18 d'octubre de 2013).
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Presidència del Govern de les Illes Balears que tenen establert
el requisit de coneixement de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
En el BOIB núm. 70, 14.05.2009, es va publicar la
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i la publicació oficial de l'Acord de la
Comissió Negociadora del Conveni colAlectiu del personal
laboral de la CAIB, relatiu a les funcions de les categories
professionals.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 10643/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar, relativa a nivell de
coneixement de la llengua catalana (VIII). (BOPIB núm. 119,
de 18 d'octubre de 2013).
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Vicepresidència o la Presidència del Govern de les Illes
Balears que tenen establert el requisit de coneixement de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Al BOIB 70, 14-05-2009, es va publicar la Resolució del
director general de Treball mitjançant la qual es disposa el
registre i la publicació oficial de l'Acord de la Comissió
Negociadora del Conveni colAlectiu del personal laboral de la
CAIB, relatiu a les funcions de les categories professionals.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 10644/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
coneixement de la llengua catalana (IX). (BOPIB núm. 119, de
18 d'octubre de 2013).
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal funcionari adscrits a cada una de les
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Presidència o la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears que tenen establert el requisit de
coneixement de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Multimèdia de les Illes Balears, SA: no hi ha cap lloc de
treball de personal funcionari adscrit.
Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears: No
existeixen llocs de treball a l'EPRTVIB amb els característiques
solAlicitades.
Consorci Centre Balears Europa: No tenim personal
funcionari.
Palma, 11 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
CQ)
A la Pregunta RGE núm. 10645/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
coneixement de la llengua catalana (X). (BOPIB núm. 119, de
18 d'octubre de 2013).

Ordre de Publicació
CR)
A les Preguntes RGE núm. 10650/13 i 10654/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a llocs de treball (I i V). (BOPIB núm.
119, de 18 d'octubre de 2013).

Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal laboral adscrits o propis de cadascuna de
les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Presidència, la Vicepresidència o la
Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears que
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?

Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Presidència, la
Vicepresidència o la Conselleria de Presidència del Govern de
les Illes Balears? Quins són exactament els llocs de treball de
personal funcionari (amb codi del lloc, denominació i
característiques d'aquest) adscrits a cadascuna de les entitats
del sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Presidència, la Vicepresidència o la Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears que tenen establert
el requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?

Multimèdia de les Illes Balears, SA: Actualment, cap lloc de
treball de Multimèdia de les Illes Balears, segons l'establert a la
Llei de Funció Pública, té el requisit de llengua catalana per
ocupar els llocs de treball de l'empresa.
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
Denominació
12 Aux. Administratiu-iva, Programador/a
musical,Productor, Documentalista, Assistent/a d'administració,
Responsable d'emissions cap de setmana/administrativa,
SGAE, Responsable de Documentació, 7 documentalista, 7
Administratiu-iva, Tècnic Informàtic, Aux. administratiu-iva
Responsable web, Ordenança, Ordenança/aux. administratiu,
Tècnic/a de web, Tècnic-a jurídic/a, Coordinador/a de
màrqueting, Aux. administratiu-iva de compres, responsable de
mant. i desarr. web/res emissions, Coordinació tècnic/a.
Consorci Centre Balears Europa
Estructura
1 Director/a gerent
2 Sotsdirector/a
1 Cap de projectes europeus i encomana de gestió AECT
3 Tècnic projectes europeus
1 Responsable del Servei de Documentació Europea
1 Responsable d'Assessorament Europeu a empreses
1 Responsable de servei d'informació i divulgació europea
1 Tècnic d'informació i divulgació europea.
1 Tècnic de formació i assessorament europeu
1 Cap d'administració
1 Tècnic d'administració
1 Auxiliar administratiu
1 Tècnic d'informàtica
1 Tècnic d'assistència jurídica i financera a ciutadans
europeus
1 Tècnic dels serveis de control i verificació de fons
europeus
1 Tècnic en protocol i RRII
2 Tècnics en economia i intervenció de fons de la UE
1 Tècnic en assistència informàtica de fons UE
Palma, 11 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

No existeixen llocs de treball a les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Presidència, la
Vicepresidència o la Conselleria de Presidència del Govern de
les Illes Balears, amb els característiques solAlicitades.
Palma, 7 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 10651/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball (II). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal laboral estan
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Presidència, la
Vicepresidència o la Conselleria de Presidència del Govern de
les Illes Balears?
Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
La relació de llocs de feina de personal laboral aprovada pel
Consell de Direcció en data 20/12/12 és:
56 a Televisió de les Illes Balears
40 a l'Ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears
12 a Ràdio de les Illes Balears
Multimèdia de les Illes Balears, SA: 9 treballadors.
Consorci Centre Balears Europa: el nombre de llocs de treball
és de 20.
Palma, 7 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 10652/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball (III). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013)).
Quants de llocs de treball de personal funcionari adscrits
a cadascuna de les entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Presidència, la Vicepresidència
o la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?
Multimèdia de les Illes Balears: no hi ha cap lloc de treball
de personal funcionari adscrit.
Ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears: no
existeixen llocs de treball a l'EPRTVIB amb les característiques
solAlicitades.
Consorci Centre Balears Europa: no tenim personal
funcionari.
Palma, 11 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

TVIB28
TVIB45
TVIB46
TVIB47
TVIB48
TVIB51
TVIB57
EPRTV02
EPRTV03
EPRTV06
EPRTV07
EPRTV09
EPRTV11
EPRTV13
EPRTV14
EPRTV15
EPRTV15
EPRTV16
EPRTV19
EPRTV23
EPRTV24
EPRTV25
EPRTV26
EPRTV33
EPRTV39
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Aux. administratiu-iva
Administratiu-iva
Aux. administratiu-iva
Aux. administratiu-iva
Aux. administratiu-iva
Tècnic/a informàtic
Aux. administratiu-iva responsable
web
Ordenança
Ordenança
Tècnic/a de web
Administratiu-iva
Tècnic/a jurídic/a
Administratiu-iva
Aux. administratiu-iva
Aux. administratiu-iva
Administratiu-iva
Administratiu-iva
Coordinador/a de màrqueting
Administratiu-iva
Aux. administratiu-iva de compres
Administratiu-iva
Aux. administratiu-iva
Aux. administratiu-iva
Responsable de mant. i desenv.
web/res emissions
Coordinador/a tècnic/a

Ordre de Publicació
CU)
A la Pregunta RGE núm. 10655/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball (VI). (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quins són exactament els llocs de treball de personal
laboral (amb codi de lloc, denominació i característiques
d'aquest) adscrits o són personal propi a cadascuna de les
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Presidència, la Vicepresidència o la Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears que tenen establert
el requisit de coneixement de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
Codi lloc
RIB01
RIB05
RIB06
RIB07
RIB08
TVIB01
TVIB04
TVIB09
TVIB10
TVIB11
TVIB18
TVIB19
TVIB20
TVIB21
TVIB22
TVIB23
TVIB24
TVIB25
TVIB26

Denominació
Aux. Administratiu-iva
Programador/a musical
Productor
Documentalista
Documentalista
Assistent/a d'administració
Aux. Administratiu-iva
Responsable d'emissions cap de
setmana/administrativa
Administratiu-iva SGAE
Aux. administratiu-iva
Responsable de documentació
Documentalista
Documentalista
Documentalista
Documentalista
Documentalista
Documentalista
Documentalista
Aux. administratiu-iva

Consorci Centre Balears Europa.
Estructura
Director/a gerent
Sotsdirector/a
Cap de projecte Europeus i encomana de
gestió AECT
Tècnic de projectes europeus
Responsable del Servei de documentació
europea
Responsable d'assessorament europeu
a empreses
Responsable servei d'informació i
divulgació europea
Tècnic d'informació i divulgació europea
Tècnics de formació i assessorament
europeu
Cap d'administració
Tècnic d'administració
Auxiliar Administratiu
Tècnic d'Informàtica
Tècnic assistència jurídica i financera a
ciutadans europeus
Tècnic dels serveis de control i verificació
de fons europeus
Tècnic en protocol i RRII
Tècnic en economia i intervenció de fons
de la UE
Tècnic en assistència informàtica de
fons UE

Nombre
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Multimèdia de les Illes Balears, SA
Actualment, cap lloc de treball de Multimèdia de les Illes
Balears, SA, segons l'establert a la Llei de Funció Pública, té el
requisit de coneixement de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears.
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Palma, 11 de novembre de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
CV)
A la Pregunta RGE núm. 10736/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions
Públiques. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal laboral adscrits a la Conselleria d'Administracions
Públiques tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Aquesta informació és a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) >
Direcció General de la Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis, concretament a l'apartat A)
Informació sobre la Comunitat Autònoma (22), subapartat 07,
on es publica de forma completa la relació de llocs de treball
(RLT) de l'administració autonòmica., amb indicació expressa
el nivell de català exigit, codi del lloc, denominació i
característiques, en el seu cas, d'acord amb la normativa vigent.
En data 17 d'agost de 2012, es va publicar en el BOIB 119
Ext. l'Acord del Consell de Govern de 10 d'agost de 2012,
d'eliminació de l'exigència general d'un determinat nivell de
coneixement de català per ocupar llocs de la relació de llocs de
treball i adaptació dels nivells exigits en alguns llocs de treball
d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i de modificació corresponent de
la relació de llocs de treball de personal laboral de
l'Administració de la CAIB, i que amb posterioritat s'han
publicat diferents acords de Consell de Govern de dates: 6/10/12
(BOIB 162 de 01/11/2012), 14/12/12 (BOIB 190, de
19/12/2012), ACG 22/03/2013 (BOIB 40, 23/03/2013), ACG
31/05/2013 (BOIB 79, 04/06/2013) d'adaptació dels nivells
exigits en alguns llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.
Palma, 24 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CX)
A les Preguntes RGE núm. 10743/13 i 10750/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennàssar, relatives a coneixements de la llengua catalana a
llocs de treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Administracions Públiques (I) i a coneixements de la llengua
catalana a llocs de treball de personal laboral (I). (BOPIB
núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quins són exactament els llocs de treball de personal
funcionari (amb codi del lloc, denominació i característiques
d'aquest) adscrits a la Conselleria d'Administracions Públiques
que tenen establert el requisit de coneixements de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears? Quins són exactament els
llocs de treball de personal laboral (amb codi del lloc,

denominació i característiques d'aquest) adscrits a la
Conselleria d'Administracions Públiques que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Aquesta informació és a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) >
Direcció General de la Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis, concretament a l'apartat A)
Informació sobre la Comunitat Autònoma (22), subapartat 07,
on es publica de forma completa la relació de llocs de treball
(RLT) de l'administració autonòmica., amb indicació expressa
el nivell de català exigit, codi del lloc, denominació i
característiques.
Palma, 24 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
CY)
A la Pregunta RGE núm. 10757/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
coneixements de la llengua catalana a llocs de treball de
personal funcionari adscrits a la Conselleria d'Administracions
Públiques. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal funcionari adscrits a la Conselleria
d'Administracions Públiques que tenen establert el requisit de
coneixement de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears?
Aquesta informació és a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) >
Direcció General de la Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis, concretament a l'apartat A)
Informació sobre la Comunitat Autònoma (22), subapartat 07,
on es publica de forma completa la relació de llocs de treball
(RLT) de l'administració autonòmica., amb indicació expressa
el nivell de coneixement de llengua catalana que tenen establert
com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de treball, en el seu
cas.
En data 17 d'agost de 2012, es va publicar en el BOIB 119
Ext. l'Acord del Consell de Govern de 10 d'agost de 2012,
d'eliminació de l'exigència general d'un determinat nivell de
coneixement de català per ocupar llocs de la relació de llocs de
treball i adaptació dels nivells exigits en alguns llocs de treball
d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i de modificació corresponent de
la relació de llocs de treball de personal laboral de
l'Administració de la CAIB, i que amb posterioritat s'han
publicat diferents acords de Consell de Govern de dates: 6/10/12
(BOIB 162 de 01/11/2012), 14/12/12 (BOIB 190, de
19/12/2012), ACG 22/03/2013 (BOIB 40, 23/03/2013), ACG
31/05/2013 (BOIB 79, 04/06/2013) d'adaptació dels nivells
exigits en alguns llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.
Palma, 24 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
CZ)
A la Pregunta RGE núm. 10764/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal funcionari adscrits a la
Conselleria d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 119,
de 18 d'octubre de 2013).
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal funcionari adscrita a la
Conselleria d'Administracions Públiques que tenen establert el
requisit de coneixement de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
Aquesta informació és a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) >
Direcció General de la Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis, normativa de funció pública,
acords i pactes sindicals: apartat 5. Ordres de funcions.
Palma, 24 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DA)
A la Pregunta RGE núm. 10771/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 119,
de 18 d'octubre de 2013).
Quines funcions tenen atribuïdes particularment cada un
dels llocs de treball de personal laboral adscrits a la
Conselleria d'Administracions Públiques que tenen establert el
requisit de reconeixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears?
En el BOIB núm. 70, 14-05-2009, es va publicar la
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i la publicació oficial de l'Acord de la
Comissió Negociadora del Conveni colAlectiu del personal
laboral de la CAIB, relatiu a les funcions de les categories
professionals.
Palma, 24 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
DB)
A la Pregunta RGE núm. 10778/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
personal funcionari a la Conselleria d'Administracions
Públiques. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cadascuna de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques?
Pel que fa a aquesta Conselleria únicament hi ha personal
funcionari adscrit a l'EBAP i que aquesta informació és a la
vostra disposició als indicadors de transparència publicats a la
pàgina web de la Conselleria d'Administracions Públiques
(www.caib.es) > Direcció General de la Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis.
En data 17 d'agost de 2012, es va publicar en el BOIB 119
Ext. l'Acord del Consell de Govern de 10 d'agost de 2012,
d'eliminació de l'exigència general d'un determinat nivell de
coneixement de català per ocupar llocs de la relació de llocs de
treball i adaptació dels nivells exigits en alguns llocs de treball
d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i de modificació corresponent de
la relació de llocs de treball de personal laboral de
l'Administració de la CAIB, i que amb posterioritat s'han
publicat diferents acords de Consell de Govern de dates: 6/10/12
(BOIB 162 de 01/11/2012), 14/12/12 (BOIB 190, de
19/12/2012), ACG 22/03/2013 (BOIB 40, 23/03/2013), ACG
31/05/2013 (BOIB 79, 04/06/2013) d'adaptació dels nivells
exigits en alguns llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.
Palma, 24 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DC)
A la Pregunta RGE núm. 10783/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal funcionari a la Conselleria de Família i
Serveis Socials. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal funcionari estan
adscrits a cada una de les entitats del sector públic
instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Família i Serveis Socials?
Dos llocs de treball de personal funcionari estan adscrits a
les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
Palma, 29 d'octubre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
DD)
A la Pregunta RGE núm. 10799/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal laboral a la Conselleria d'Administracions
Públiques. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Quants de llocs de treball de personal laboral estan
adscrits o són personal propi a cadascuna de les entitats del
sector públic instrumental vinculades o dependents de la
Conselleria d'Administracions Públiques?
A la relació del llocs de treball de GEIBSAU hi figuren 98
llocs de feina propis d'aquesta societat mercantil pública.
Marratxí, 5 de novembre de 2013 .
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DE)
A la Pregunta RGE núm. 10813/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
català del personal funcionari amb requisit de català adscrits
a entitats del sector públic instrumental o dependents de la
Conselleria d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 119,
de 18 d'octubre de 2013).
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cada un dels llocs de
treball de personal funcionari adscrits a cadascuna de les
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Administracions Públiques que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears?
Pel que fa a aquesta Conselleria únicament hi ha personal
funcionari adscrit a l'EBAP i que aquesta informació és a la
vostra disposició als indicadors de transparència publicats a la
pàgina web de la Conselleria d'Administracions Públiques
(www.caib.es) > Direcció General de la Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, concretament
a l'apartat A) Informació sobre la Comunitat Autònoma (22),
subapartat 07, on es publica de forma completa la relació de
llocs de treball (RLT) de l'administració autonòmica, amb
indicació expressa del nivell de català exigit, en el seu cas,
d'acord amb la normativa vigent.
En data 17 d'agost de 2012, es va publicar en el BOIB 119
Ext. l'Acord del Consell de Govern de 10 d'agost de 2012,
d'eliminació de l'exigència general d'un determinat nivell de
coneixement de català per ocupar llocs de la relació de llocs de
treball i adaptació dels nivells exigits en alguns llocs de treball
d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i de modificació corresponent de
la relació de llocs de treball de personal laboral de
l'Administració de la CAIB, i que amb posterioritat s'han
publicat diferents acords de Consell de Govern de dates: 6/10/12
(BOIB 162 de 01/11/2012), 14/12/12 (BOIB 190, de
19/12/2012), ACG 22/03/2013 (BOIB 40, 23/03/2013), ACG
31/05/2013 (BOIB 79, 04/06/2013) d'adaptació dels nivells
exigits en alguns llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.

Palma, 24 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DF)
A la Pregunta RGE núm. 10827/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a funcions
del personal funcionari amb requisit de català adscrits a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria d'Administracions que tenen establert el
requisit de coneixements de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears? (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Aquesta informació és a la vostra disposició als indicadors
de transparència publicats a la pàgina web de la Conselleria
d'Administracions Públiques (www.caib.es) > Direcció General
de la Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis, normativa de funció pública, acords i pactes sindicals:
apartat 5. Ordres de funcions.
Palma, 24 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DG)
A la Pregunta RGE núm. 10841/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a llocs de
treball de personal funcionari adscrits a entitats del sector
públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria
d'Administracions Públiques que tenen establert el requisit de
coneixements de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Pel que fa a aquesta Conselleria únicament hi ha personal
funcionari adscrit a l'EBAP i que la informació solAlicitada és a
la vostra disposició als indicadors de transparència publicats a
la pàgina web de la Conselleria d'Administracions Públiques
(www.caib.es) > Direcció General de la Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis.
En data 17 d'agost de 2012, es va publicar en el BOIB 119
Ext. l'Acord del Consell de Govern de 10 d'agost de 2012,
d'eliminació de l'exigència general d'un determinat nivell de
coneixement de català per ocupar llocs de la relació de llocs de
treball i adaptació dels nivells exigits en alguns llocs de treball
d'acord amb la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i de modificació corresponent de
la relació de llocs de treball de personal laboral de
l'Administració de la CAIB, i que amb posterioritat s'han
publicat diferents acords de Consell de Govern de dates: 6/10/12
(BOIB 162 de 01/11/2012), 14/12/12 (BOIB 190, de
19/12/2012), ACG 22/03/2013 (BOIB 40, 23/03/2013), ACG
31/05/2013 (BOIB 79, 04/06/2013) d'adaptació dels nivells
exigits en alguns llocs de treball a l'esmentada Llei 9/2012.
Palma, 24 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
DH)
A la Pregunta RGE núm. 10855/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
coneixement del català a llocs de treball de personal
funcionari adscrits a entitats del sector públic instrumental
vinculades o dependents de la Conselleria d'Administracions
Públiques. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Pel que fa a aquesta Conselleria únicament hi ha personal
funcionari adscrit a l'EBAP i que aquesta informació és a la
vostra disposició als indicadors de transparència publicats a la
pàgina web de la Conselleria d'Administracions Públiques
(www.caib.es) > Direcció General de la Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, concretament
a l'apartat A) Informació sobre la Comunitat Autònoma (22),
subapartat 07, on es publica de forma completa la relació de
llocs de treball (RLT) de l'administració autonòmica, amb
indicació expressa del codi del lloc, denominació i
característiques.
Palma, 24 d'octubre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
DI)
A la Pregunta RGE núm. 10862/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ampliació de la
depuradora d'Alcúdia. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
En quina situació es troba l'ampliació de la depuradora
d'Alcúdia?
En aquests moments es troba en fase de redacció, per part de
l'Ajuntament, d'un projecte reformat, al comprovar que el que
es fa redactar a finals de la legislatura passada és inviable
tècnicament.
Palma, 28 d'octubre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
DJ)
A la Pregunta RGE núm. 10897/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a recuperació del
turisme de procedència estatal. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Dins l'objectiu de recuperació del turisme de procedència
estatal a la nostra comunitat, té la conselleria pensada alguna
acció concreta dirigida a l'àmbit dels "Països Catalans", a
partir de l'interès pel patrimoni cultural i històric compartit?
Li preg que aclareixi a què es refereix amb l'expressió
"països catalans".

Palma, 8 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.
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Ordre de Publicació
DK)
A la Pregunta RGE núm. 10910/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a recursos
econòmics per a l'execució del Port de Ciutadella. (BOPIB
núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
En quin estat es troben les negociacions per a la signatura
de l'addenda contemplada en el conveni signat dia 30 de
desembre de 2010 entre la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el Ministeri de Foment que possibilita destinar
recursos econòmics a l'execució del Port de Ciutadella?
Pendent de voluntat estatal.
Palma, 7 de novembre de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
DL)
A les Preguntes RGE núm. 11427/13, 11453/13, 11459/13,
11573/13, 11599/13, 11605/13, 11744/13, 11770/13, 11776/13,
11915/13, 11941/13 i 11947/13, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb l'EPRTVIB, amb Ràdio de les
Illes Balears, SA i amb Televisió de les Illes Balears, SA els
anys 2010, 2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Distribuciones
Pal 2002, Sl, amb CIF B57126708 SA, amb l'Ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA, amb Ràdio de les Illes
Balears, SA i amb Televisió de les Illes Balears, SA, els anys
2010, 2011, 2012 i 2013.
Segons la consulta realitzada als nostres arxius no consta
relació comercial amb l'empresa Distribucions Pal 2002, SL
durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
Santa Ponça, 12 de novembre de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
DM)
A la Pregunta RGE núm. 11434/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Gestió d'Emergències de les
Illes Balears (GEIBSAU) el 2010. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
L'any 2010 GEIBSAU no ha rebut cap factura de l'empresa
Distribuciones Pal 2002, SL.

Marratxí, 7 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

8052

BOPIB núm. 131 - 27 de desembre de 2013

Ordre de Publicació
DN)
A les Preguntes RGE núm. 11488/13, 11514/13, 11520/13,
11659/13, 11685/13, 11691/13, 11830/13, 11856/13 11862/13,
12000/13, 12026/13 i 12032/13, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures de Star
Clínic Care Group, SL amb l'EPRTVIB, amb Ràdio de les Illes
Balears i amb Televisió de les Illes Balears, els anys 2010,
2011, 2012 i 2013. (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de
2013).
Relació de factures lliurades per l'empresa Star Clínic Care
Group, SL, amb CIF B57673410 a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, SA, a Ràdio de les Illes
Balears, SA i a Televisió de les Illes Balears, SA durant els
anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
Segons la consulta realitzada als nostres arxius no consta
relació comercial amb l'empresa Star Clínic Care Group, SL,
durant els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.
Palma, 12 de novembre de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
DO)
A la Pregunta RGE núm. 11580/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures de
Distribuciones Pal 2002, SL amb Gestió d'Emergències de les
Illes Balears (GEIBSAU) el 2011. (BOPIB núm. 122, de 4 de
novembre de 2013).
GEIBSAU no ha rebut cap factura de l'empresa
Distribuciones Pal 2002, SL durant l'any 2011.
Marratxí, 8 de novembre de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 129, de 20 de
desembre de 2013.
- Pàg. 7907 i 7936. Preguntes a respostes, apartat AH)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 6359/13, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 6539/13, ...
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