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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 2944/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a sou del gerent
de la Fundació Illes Balears per la Música. (BOPIB núm. 82
de 15 d'abril del 2005).

Quin és el sou del gerent de la Fundació Illes Balears per
la Música?

Des que el Sr. Mariano Isasi fou nomenat gerent, amb les
mateixes condicions econòmiques que el Sr. Abili Fort Manero,
la retribució anual bruta és de 72.121,45 euros, repartits en
catorze pagues.

Amb efectes de dia 1 de gener de cada any i des de dia 1 de
gener del 2004, aquesta retribució s'incrementa d'acord amb
l'augment de l'IPC corresponent a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Palma, 29 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 6794/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a inversió
pública a l'àrea tecnològica. (BOPIB núm. 103 de 30 de
setembre del 2005).

Com pensa el Govern de les Illes Balears fer front a
l'escassa inversió pública a l'àrea tecnològica segons posen de
manifest estudis d'entitats financeres?

El Govern de les Illes Balears des de l'any 2003 ha
incrementat el seu pressupost destinat a R+D+I. Hem passat a
invertir més d'un 300%, és a dir, s'ha més que triplicat la
inversió que es destina a R+D+I.

Palma, 20 de novembre del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 7267/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Félix Fernández i Terrés, relativa a expedició de
títols acadèmics. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

A quins objectius ha dedicat el Govern de les Illes Balears
els doblers que ha rebut per expedició de títols acadèmics que
no ha tramitat?

Es fa referència a l'expedient Con 012005-11/97, amb un
pressupost de 100.000 euros.

Bàsicament a atendre altres necessitats urgents i
sobrevingudes de despesa en conceptes vinculats
pressupostàriament (és a dir, mateixa secció pressupostària,
mateix programa pressupostari, mateix capítol de despesa),
com també en la redifinició del finançament dels contractes de
transport escolar.

Així, simultàniament al fet d'anulAlació del contracte i la
disposició dels doblers reservats a altres conceptes
pressupostaris vinculats, l'atenció dels quals era peremptòria
(seguretat a centres, dietes i indemnitzacions per itineraris), es
varen produir modificacions de crèdit (MC núm. 13447) per
atendre els esforços d'increment de finançament de les
contractacions de transport escolar. 

Després d'un procés de negociació, va concloure un nou
procés de contractació. 

Palma, 29 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 7312/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a empresa
Denix. (BOPIB núm. 106 de 21 d'octubre del 2005).

Quines mesures concretes de suport a l'empresa Denix de
Ciutadella de Menorca té previstes la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia?

L'empresa Denix va sofrir, el passat 13 de setembre del
2005, un incendi fortuït que va suposar la destrucció de
pràcticament la totalitat de les seves instalAlacions per la qual
cosa, la seva possible desaparició podria suposar una important
pèrdua a un dels sectors industrials que encara resten a l'illa de
Menorca i que es caracteritza pel seu caràcter exportador i
incentivador de l'economia de l'illa.

D'acord amb l'accident sofert l'empresa va presentar, per
una part la valoració de pèrdues i per altra una proposta d'inici
d'activitat, junt amb un projecte de reposició a mig i llarg
termini. Aquest projecte a mig termini inclou la reconstrucció
de la nau i les noves infraestructures.

Atesa la importància de l'empresa dins el sector bijuter i que
la reposició de l'activitat suposa el manteniment d'un rellevant
sector industrial a la zona, aquesta conselleria ha concedit una
subvenció per la reposició de l'activitat de l'empresa.

Aquesta subvenció és de 200.000 euros, amb la finalitat de
finançar el projecte de reconstrucció de la nau industrial i les
seves instalAlacions.

Palma, 12 de desembre del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.
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Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 7705/05, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a pàgina web de
la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 109
de 4 de novembre del 2005).

Quina justificació dóna la Conselleria d'Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears que en una pàgina web
coordinada i oferta per ella hi aparegui la publicitat?

El web del Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears és
cabib.uib.es i es va crear pel conveni entre el Consorci per al
Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la
Cultura de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears
(UIB).

Quan es va fer aquesta pàgina web, la UIB va donar d'alta
el servei estadístic (comptador) a l'empresa Netstat l'any 2001
per l'experiència i els bons resultats que havien donat els
comptadors d'aquesta empresa en altres pàgines web de la UIB
(vegeu la pàgina 1 de l'informe emès pel director del Servei de
Biblioteca i Documentació de la UIB, Miquel Pastor Tous):

L'empresa Webstat va comprar l'empresa Netstat l'any 2005
i encara que canviessin alguns aspectes contractuals entre la
UIB i l'empresa nova mai no es va fer cap referència a incloure
anuncis emergents (bàner publicitari). Per octubre del 2005
alguns professors de la UIB denunciaren la presència en les
pàgines web de la UIB, entre els quals hi havia la del CABIB.

Quina mesura pensa establir la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears per corregir aquests
fets?

La UIB, després de fer les indagacions pertinents, va
concloure que l'empresa Webstat, servidora dels comptadors,
havia inclòs la publicitat esmentada de forma unilateral.

La  UIB, per evitar aquests continguts publicitaris, va
eliminar el servei de l'empresa Webstat i va canviar els
comptadors a favor de l'empresa StatCounter amb la qual no
s'ha generat cap altre anunci emergent.

Quan té previst la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears penjar sense publicitat de cap tipus
la pàgina web del CABIB?

La Conselleria d'Educació i Cultura no té previst ni ha
autoritzat en cap moment posar publicitat en la pàgina web del
CABIB.

A quins criteris de gestió dels recursos públics obeeix el fet
que la pàgina web del CABIB allotgi publicitat?

Absolutament a cap, ja que mai ha cercat aquests recursos
en la publicitat de la pàgina web del CABIB, com es demostra
amb l'informe, abans esmentat, de Miquel Pastor Tous, director
del Servei de Biblioteca i Documentació (adjuntam fotocòpia
de l'informe).

Palma, 29 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

L'informe esmentat a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels/de les
Hbles. Srs./Sres. Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 9634/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a empresa
Denix. (BOPIB núm. 113 de 2 de desembre del 2005).

Quines mesures concretes de suport a l'empresa Denix de
Ciutadella de Menorca té previstes la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia?

L'empresa Denix va sofrir, el passat 13 de setembre del
2005, un incendi fortuït que va suposar la destrucció de
pràcticament la totalitat de les seves instalAlacions per la qual
cosa, la seva possible desaparició podria suposar una important
pèrdua a un dels sectors industrials que encara resten a l'illa de
Menorca i que es caracteritza pel seu caràcter exportador i
incentivador de l'economia de l'illa.

D'acord amb l'accident sofert l'empresa va presentar, per
una part la valoració de pèrdues i per altra una proposta d'inici
d'activitat, junt amb un projecte de reposició a mig i llarg
termini. Aquest projecte a mig termini inclou la reconstrucció
de la nau i les noves infraestructures.

Atesa la importància de l'empresa dins el sector bijuter i que
la reposició de l'activitat suposa el manteniment d'un rellevant
sector industrial a la zona, aquesta conselleria ha concedit una
subvenció per la reposició de l'activitat de l'empresa.

Aquesta subvenció és de 200.000 euros, amb la finalitat de
finançar el projecte de reconstrucció de la nau industrial i les
seves instalAlacions.

Palma, 12 de desembre del 2006.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 548/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
inversions en centres educatius. (BOPIB núm. 121 de 10 de
febrer del 2006).

Quines són les inversions en reforma, ampliació i/o
construcció de centres educatius previstes pel 2006?

Les principals i més significatives inversions previstes a
començar l'any 2006 són les següents:
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Localitat Objecte Centre

Andratx InstalAlacions CP Es Vinyet

Costitx Nou centre (3+3) CEIP Costitx

Felanitx Reforma i ampliació CP Migjorn

Inca Nou CP (6+12) CP Nou

Llubí Gimnàs i reforma infantil CP Duran Estrany

Manacor Reforma i ampliació CP Jaume Vidal i Alcover

Maó Nou centre (3+3) CP Sant Climent

Maó InstalAlacions CP Mare de Déu del Carme

Marratxí Nou CP (6+18) CP Nou

Muro Nou CP (6+12) CP Nou

Palma Cuina CP Costa i Llobera

Palma InstalAlació calefacció CP Son Serra

Palma InstalAlacions IES Joan Alcover

Palma InstalAlació elèctrica IES Borja Moll

Palma InstalAlacions CP Infante Don Felipe

Palma Reforma CP Santa Isabel

Palma Adequació Escola d'Art

Sa Pobla Nou CP (6+12) CP Nou

Santanyí Nou centre (3+3) CEIP Calonge

Sineu Ampliació a 24+4 IES Sineu

A més de les esmentades obres, també cal destacar la
realització d'un gran conjunt d'obres "menors" o de
manteniment, conservació i millora: reformes de fusteria,
canvis de teulada, renovació de tancaments,
impermeabilitzacions, supressió de barreres arquitectòniques,
reforma de banys, etcètera. 

Palma, 29 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 841/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a nomenaments de
personal eventual (V). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del
2006).

Quins han estat tots els nomenaments, des de dia 1 de juliol
de 2003 fins a dia 31 de desembre del 2005, de personal
d'ocupació eventual de la Conselleria d 'Educació i Cultura,
especificant en cada cas la retribució?

-Germà Ventayol Clar. Cap de premsa (personal eventual
de gabinet). Nomenament dia 1 de març de 2004, fi d'ocupació
5 de maig de 2004. Retribució anual: any 2004 de 45.977,52
euros.

-Patricia Moreno Ruíz Olalde. Cap de premsa (personal
eventual de gabinet). Nomenament dia 6 de maig de 2004.
Retribució anual: any 2004 de 45.977,52 euros i any 2005 de
46.879,07 euros.

-Sebastià Barceló Serra. Personal eventual de gabinet.
Nomenament dia 7 de juliol de 2003, fi d'ocupació 31 de juliol
de 2004. Retribució anual: any 2003 de 45.076 euros. i any
2004 de 45.977,52 euros.

-Sebastià Barceló Serra. Cap de Gabinet (personal eventual
de gabinet). Nomenament dia 1 d'agost de 2004. Retribució
anual: any 2005 de 46.879,07 euros.

-M. Lluïsa Solà Bauzà. Cap de Secretaria (personal
eventual de gabinet). Nomenament dia 11 d'abril del 2005, fi
d'ocupació 31 de desembre del 2005. Retribució anual: any
2005 de 22.243,88 euros.

Palma, 29 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 884/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat (VI). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).

Quines són les persones contractades a la seva Conselleria
d'Educació i Cultura, en aquesta legislatura, que finalitzaran
la seva contractació o relació laboral, o que cessaran el dia
que cessi en el seu càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?

Contractada cap. Designada o nomenada com a personal
eventual: Sebastià Barceló Serra i Patricia Moreno Ruiz-
Olalde.

Palma, 15 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 898/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
personal contractat que cessarà quan cessi l'autoritat que l'ha
nomenat (XX). (BOPIB núm. 122 de 17 de febrer del 2006).

Quines són les persones contractades a les empreses
públiques dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura,
en aquesta legislatura, que finalitzaran la seva contractació o
relació laboral, o que cessaran el dia que cessi en el seu
càrrec l'autoritat que l'ha formalitzat?

El gerent de l'IBISEC, Andreu Obrador Gornals i el
Director Tècnic Adjunt a Direcció de l'IBISEC, Domingo Llull
Capó.
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Palma, 29 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 1363/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a adquisició
de targetes pel sector hoteler de les Illes. (BOPIB núm. 124 de
10 de març del 2006).

Quantes targetes verdes han estat adquirides pel sector
hoteler fins a l'actualitat?

Tal i com s'ha informat en diverses ocasions, el total
d'unitats de Targetes Verdes venudes per la Fundació durant el
primer any d'existència han estat 307.554 unitats.

Palma, 4 de desembre del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 1366/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a situació
Museu del "palmito" i inversió. (BOPIB núm. 124 de 10 de
març del 2006).

Quan s'inaugurarà el Museu del "palmito" a Capdepera i
quants de doblers s'han invertit de la recaptació de la Targeta
Verda?

La gestió del Museu del "palmito" no és competència de la
Fundació. I en relació a la possible inversió per part dels
recursos de la Targeta Verda no ha estat decidit fins avui per
part del patronat de la Fundació.

Palma, 4 de desembre del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 1367/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a Museu de
la Sal d'Eivissa, situació i inversions. (BOPIB núm. 124 de 10
de març del 2006).

En quina fase es troba la creació del Museu de la Sal
d'Eivissa i quants doblers s'han invertit de la recaptació de la
Targeta Verda?

En relació al projecte del Museu de la Sal, l'exposició
exterior objecte del projecte de la Fundació ha estat realitzada,
es troba a l'espera d'instalAlació i ha suposat una inversió de
153.000 euros.

Palma, 4 de desembre del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 1368/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a situació
de la redacció del Pla general arqueològic de Son Real.
(BOPIB núm. 124 de 10 de març del 2006).

En quina fase es troba actualment la redacció del Pla
general arqueològic de Son Real?

El patronat de la Fundació determinarà el moment més
oportú per l'encàrrec de desenvolupament d'aquest pla.

Palma, 4 de desembre del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 1369/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
declaració de la finca de Son Real com a parc arqueològic.
(BOPIB núm. 124 de 10 de març del 2006).

Quan declararan la finca de Son Real parc arqueològic?

El patronat de la Fundació determinarà el moment més
oportú per procedir a la declaració de la finca de Son Real com
a parc arqueològic.

Palma, 4 de desembre del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 1372/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a serveis
gratuïts als parcs naturals finançats per la Targeta Verda.
(BOPIB núm. 124 de 10 de març del 2006).

A quins parcs naturals de les Illes Balears s'han posat
serveis de bicicletes i prismàtics gratuïts i s'han finançat amb
la recaptació de la Targeta Verda?

Aquest servei es presta a l'Albufera de Mallorca, Albufera
d'Es Grau i Ses Salines d'Eivissa.

Palma, 4 de desembre del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
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Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 1373/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a projectes
finançats amb la Targeta Verda. (BOPIB núm. 124 de 10 de
març del 2006).

Quins projectes, concrets, s'han finançat a cadascuna de
les Illes amb la recaptació de la Targeta Verda?

Cal destacar entre les primeres actuacions desenvolupades
per la Fundació per al desenvolupament sostenible de les Illes
Balears les següents:

-Adequació per a la projecció audiovisual a la Torre de Sant
Nicolau de Ciutadella.

-Millora de les condicions generals de visita, amb especial
atenció a l'accessibilitat dels visitants al Parc Natural de
l'Albufera de Muro.

-Punt d'informació i millora de les condicions generals de
la visita a la finca de Son Real de Santa Margalida.

-Reforestació de 70 hectàrees de pins i alzina de la finca
pública de Sa Duaia d'Artà.

-Realització d'una exposició exterior mòbil a Eivissa, la
qual faciliti la comprensió de la importància de la conservació
de Ses Salines.

-ColAlaborar amb l'embarcació "Solemar", impulsada
únicament amb energia solar, com element de formació i
sensibilització sobre l'ús de les energies alternatives.

-Realització de tallers d'animació i sensibilització
mediambiental a les platges de les Illes Balears entre juliol i
agost.

-Lliurament de les bicicletes als pàrkings de la SMAP de
Palma.

-Jornades de formació i sensibilització empresarial.

Palma, 4 de desembre del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 1496/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pagament de
dietes i quilometratges. (BOPIB núm. 124 de 10 de març del
2006).

Fins quan el Govern de les Illes Balears té previst retardar
el pagament de dietes i quilometratges, sobretot a l'àmbit
educatiu?

Des de la Conselleria d'Educació i Cultura no es retarda el
pagament de dietes ni de quilometratge. Per tant, tampoc es pot
parlar del retard del pagament de dietes com si fos una mesura
permanent.

Les dietes tenen un procés de pagament que passa per:

1. Liquidació de les meritades pels interessats, per mesos
vençuts.
2. Comprovació i autorització de la liquidació per la direcció
general competent. Si es detecta algun error o manca de

documentació es retornen les meritades i, conseqüentment, es
retarda més el procés.
3. Remissió a la Secretaria General per la tramitació comprable
del seu pagament.
4. Fiscalització per la Intervenció (normalment per mostreig
atesa la quantia).
5. Pagament per la Tresoreria de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Per tant, com que no es poden obviar els tràmits
administratius necessaris abans esmentats i atès que aquests
tràmits necessiten un temps, el pagament de les dietes no és
immediat.

Palma, 29 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2313/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Arxiu del Regne
de Mallorca. (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).

Com valora la Conselleria d'Educació i Cultura la situació
actual de l'Arxiu del Regne de Mallorca?

L'Arxiu del Regne de Mallorca es troba en la fase prèvia a
l'elaboració d'un projecte per part del Ministeri de Cultura, que
culminarà amb un nou edifici per al centre.

Palma, 29 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2314/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Arxiu del Regne
de Mallorca (II). (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).

Quines mesures concretes pensa posar en marxa la
Conselleria d'Educació i Cultura per millorar el funcionament
de l'Arxiu del Regne de Mallorca?

Des del punt de vista de l'edifici, s'ha presentat al Ministeri
de Cultura el programa de necessitats per a l'elaboració del
projecte per al nou edifici.

Pel que fa al personal, el procés de selecció en curs proveirà
el centre amb dos nous facultatius.

Palma, 29 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.
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Ordre de Publicació
U)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2315/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Arxiu del Regne
de Mallorca (III). (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).

Ha realitzat la Conselleria d'Educació i Cultura alguna
gestió davant del Ministeri de Cultura amb la finalitat de
millorar la situació actual de l'Arxiu del Regne de Mallorca i,
en cas afirmatiu, quins han estat els resultats?

S'ha presentat el programa de necessitats per al nou edifici
del centre; s'han realitzat les prospeccions arqueològiques
pertinents i es troba a l'espera de què el Ministeri de Cultura
elabori el projecte d'obra.

Palma, 29 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2316/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Arxiu del Regne
de Mallorca (IV). (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).

Pensa, la Conselleria d'Educació i Cultura, que el personal
que actualment treballa a l'Arxiu del Regne de Mallorca és
suficient per garantir la conservació del fons, la consulta
pública i la difusió dels materials que s'hi conserven?

Des de la Conselleria d'Educació i Cultura es fa un esforç
per incrementar el personal de l'Arxiu del Regne de Mallorca.
Per aquesta raó, s'ha procedit a la dotació de dues places de
facultatiu tècnic, que es troben ara en fase d'oposició i es
preveu la dotació d'una plaça de facultatiu superior per al
proper exercici.

Palma, 29 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2317/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Arxiu del Regne
de Mallorca (V). (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).

Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura augmentar la
plantilla de personal de l'Arxiu del Regne de Mallorca, quan
i en quins llocs de treball?

S'ha procedit a la dotació de dues places de facultatiu
tècnic, que es troben ara a la fase d'oposició i es preveu la
dotació d'una plaça de facultatiu superior per al proper exercici.

Palma, 29 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2320/06, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a Arxiu del Regne
de Mallorca (VIII). (BOPIB núm. 126 de 24 de març del 2006).

Quines activitats de difusió i dinamització realitza l'Arxiu
del Regne de Mallorca?

L'antiga sala d'exposicions permanent es va desmuntar l'any
2001 per donar cabuda al fons Alcover-Moll i no es va poder
resituar, per manca d'espai, a les instalAlacions actuals. Això ha
fet que les activitats de divulgació estiguin actualment limitades
a petits grups.

Altres activitats que s'han realitzat són les publicacions i la
cessió de fons per a exposicions.

I amb el nou edifici es té previst un gabinet pedagògic.

Palma, 29 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 2860/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a plans
de salvament de platges (II). (BOPIB núm. 129 de 21 d'abril
del 2006).

Quina és la quantitat econòmica assignada a cadascun dels
municipis que via conveni, el Govern de les Illes Balears ajuda
per a la implantació dels plans de salvament a les platges?

S'adjunta la relació de materials assignats el present any, via
conveni, als 37 municipis costaners per a la implantació dels
plans de salvament de platges.

Marratxí, 30 d'octubre del 2006.
El conseller d'Interior:
José Maria Rodríguez i Barberà.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 2912/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pàgina web del
Govern de les Illes Balears (I). (BOPIB núm. 129 de 21 d'abril
del 2006).
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Quin cost ha tengut per a les arques públiques el nou
disseny de la pàgina web del Govern de les Illes Balears?

La pàgina web del Govern de les Illes Balears es troba en
el programa d'Administració Digital, dut a terme per la
Direcció General de Tecnologia i Comunicacions.

Palma, 30 de novembre del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 2915/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a baixes per
depressió de professors. (BOPIB núm. 129 de 21 d'abril del
2006).

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre les
baixes per depressió dels professors, denunciats pels sindicats?

El Govern de les Illes Balears no té cap constància d'un
percentatge de baixes per depressió significatiu i que no sigui
comparable als registres d'altres comunitats autònomes per
aquests motius.

Palma, 15 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 3400/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Llei de
capitalitat. (BOPIB núm. 131 de 5 de maig del 2006).

Per quines raons pensa el Govern de les Illes Balears
triplicar la compensació econòmica a Palma en la futura Llei
de capitalitat si els seus propis estudis realitzats per Cort no
ho solAlicitaven?

Les qüestions relatives a la regulació de la "capitalitat de la
ciutat de Palma" són les que figuren en el projecte de llei, que
encara s'està tramitant al Parlament.

Palma, 24 de novembre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 5189/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a deute de les
empreses públiques. (BOPIB núm. 136 de 9 de juny del 2006).

Com pensa el Govern de les Illes Balears incloure als
comptes del pressupost el deute de 140 milions deixats a les
empreses públiques que el propi Govern eludí?

Tant els pressuposts generals del 2006 com el projecte de
pressuposts generals per al 2007 compleixen estrictament el Pla
d'equilibri econòmic-financer de la comunitat autònoma de les
Illes Balears 2006-2008, pel que fa a l'endeutament previst
(250,2 i 122,9 milions d'euros, respectivament). Dels 122,9
milions per al 2007; 70,4 milions corresponen a empreses
públiques.

Palma, 14 de novembre del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 6295/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Targeta
Verda. (BOPIB núm. 143 de 21 de juliol del 2006).

Quin és el cost econòmic de la publicitat formulada entorn
a la Targeta Verda, especificant publicitat als mitjans de
comunicació, tanques publicitàries i altres fulletons l'any
2005?

El cost econòmic en mitjans de comunicació ha estat de
73.991 euros. A les tanques publicitàries de 24.607 euros. I
d'altres de 19.033 euros.

Palma, 5 de desembre del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 8120/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a Fundació per al
Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears. (BOPIB núm.
148 de 22 de setembre del 2006).

Quines són les actuacions dutes a terme per la Fundació
per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears?

Cal destacar entre les primeres actuacions desenvolupades
per la Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes
Balears, les següents:

-Adequació per a la projecció audiovisual de la Torre de
Sant Nicolau de Ciutadella.

-Millora de les condicions generals de visita, amb especial
atenció a l'accessibilitat dels visitants al Parc Natural de
l'Albufera de Muro.

-Punt d'informació i millora de les condicions generals de
la visita a la finca de Son Real de Santa Margalida.

-Reforestació de 70 hectàrees de pins i alzina de la finca
pública de Sa Duaia d'Artà.

-Realització d'una exposició exterior mòbil a Eivissa, la
qual faciliti la comprensió de la importància de la conservació
de Ses Salines.

-ColAlaborar amb l'embarcació "Solemar", impulsada
únicament amb energia solar, com element de formació i
sensibilització sobre l'ús de les energies alternatives.
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-Realització de tallers d'animació i sensibilització
mediambiental a les platges de les Illes Balears entre juliol i
agost.

-Lliurament de les bicicletes als pàrkings de la SMAP de
Palma.

-Jornades de formació i sensibilització empresarial.

Palma, 5 de desembre del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 8192/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
participació en projectes esportius europeus (II). (BOPIB
núm. 149 de 29 de setembre del 2006).

Quin finançament rebran de la UE els projectes
MACIMED, MOBILMED i NAUTISMED?

Les Illes Balears rebran de la UE:
Projecte MADIMED: 240.000 euros
Projecte MOBILMED: 221.000 euros.
Projecte NAUTISMED: 240.000 euros.

Palma, 3 de desembre del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 8319/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla
sociosanitari (I). (BOPIB núm. 150 de 6 d'octubre del 2006).

Quin tipus de participació va tenir la Sra. Maria Àngels
Tresserra en l'elaboració del Pla sociosanitari de les Illes
Balears?

Ens remetem a les contestacions a les preguntes
parlamentàries RGE núm. 1631 i 1632/06 i a les
consideracions que s'hi efectuen en relació amb la participació
de diferents actors en el procés d'elaboració del Pla
sociosanitari, entre d'altres el de la Dra. Maria Àngels
Tresserra, professional de gran prestigi i notòria rellevància en
l'àmbit sociosanitari.

Palma, 19 de desembre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 8321/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla
sociosanitari (III). (BOPIB núm. 150 de 6 d'octubre del 2006).

Quin tipus de compensació va rebre la Sra. Maria Àngels
Tresserra per la seva participació en l'elaboració del Pla
sociosanitari de les Illes Balears?

Al no concórrer cap supòsit que hagi fet necessari
rescabalar la Sra. Maria Àngels Tresserra per la seva
participació en l'elaboració del Pla sociosanitari, no ha procedit
satisfer cap mena de compensació.

Palma, 19 de desembre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 8322/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla
sociosanitari (IV). (BOPIB núm. 150 de 6 d'octubre del 2006).

Si la compensació que va rebre la Sra. Maria Àngels
Tresserra per la seva participació en l'elaboració del Pla
sociosanitari de les Illes Balears fou econòmica, quina
quantitat de diners va rebre? Per quin concepte? I de quina
partida pressupostària es va pagar?

Ens remetem a la contestació a la pregunta parlamentària
RGE núm. 8321/06 i a les consideracions que s'hi efectuen.

Palma, 19 de desembre del 2006.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 8491/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a manteniment
de places en el centre d'estades diürnes. (BOPIB núm. 151 de
13 d'octubre del 2006).

Quins centres educatius s'han acollit al programa d'elecció
de llengua per als cursos 04-05; 05-06 i 06-07?

D'acord amb el títol i la formulació de la pregunta, no queda
clar quina és la informació que solAlicita el Sr. Diputat.

Palma, 8 de novembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 8492/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a centres
educatius nous. (BOPIB núm. 151 de 13 d'octubre del 2006).

Relació dels 34 centres nous (nom del centre i localitat),
que el President Matas va dir que havia fet el seu govern, en
el debat sobre orientació de Política General del Govern de
dia 26 de setembre d'enguany, detallant la data de licitació,
d'inici d'obra i la data de finalització.
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El president del Govern de les Illes Balears, en el debat
sobre l'orientació de política general del Govern de les Illes
Balears, digué: "invertim 165 milions d'euros en colAlegis i
instituts, 34 nous centres davant els 9 de la legislatura
anterior".

Per tant, si en la passada legislatura es van posar en
funcionament 9 nous centres educatius, en aquesta entraran en
funcionament 24 nous centres i la resta fins a 34 centres,
entraran en funcionament el proper curs escolar 2007/2008.

Aquests centres són els següents:

Localitat Centre Data
licitació

Data
inici

d'obra

Data
final.

Or
dr
e

Ciutadella CP Margalida
Florit

21-05-02 18-09-02 18-09-03 1

Campos IES Damià
Huguet

16-08-01 17-05-02 23-10-03 2

Sant Joan de
L.

IES Balafia 16-10-01 05-02-02 24-04-04 3

Artà CP Sa Colònia
d'Artà

18-07-02 11-09-02 22-07-04 4

Marratxí CP G. Janer
Manila

11-09-03 10-12-03 10-10-04 5

Porreres IES Porreres 04-05-04 13-07-04 20-07-05 6

Calvià CP Son Caliu 15-02-03 12-05-03 01-08-05 7

Santa Eulàlia CP S'Olivera 21-11-02 14-03-03 19-08-05 8

Santa Eulàlia CP Arabí 14-02-04 30-06-04 29-08-05 9

Palma IES La Ribera 24-06-03 20-11-03 05-09-05 10

Binissalem IES
Binissalem

12-06-03 11-12-03 15-09-05 11

Palma CP Cas
Capiscol

07-02-04 30-07-04 16-09-05 12

Esporles IES Esporles 08-06-04 21-07-04 03-12-05 13

Marratxí CP Ses Cases
Noves

10-02-04 27-04-05 25-08-06 14

Palma CP Son Pisà 20-05-05 30-10-05 11-09-06 15

Ariany CO Ariany 07-10-04 27-07-05 12-09-06 16

Sant Josep CP Sant Jordi 11-11-04 24-10-05 03-10-06 17

Eivissa CP Sa
Colomina

04-06-05 01-07-05 25-10-06 18

Palma Escola d'Art 07-07-05 01-08-06 15-11-06 19

Pollença CP Port de
Pollença

27-09-05 09-12-05 30-11-06 20

Valldemossa CP Nicolau
Calafat

11-06-05 01-08-05 30-11-06 21

Manacor IES Porto
Cristo

05-08-05 10-11-05 15-12-06 22

Santanyí CP Calonge 05-12-05 03-03-06 25-12-06 23

Costitx CP Costitx 05-01-06 09-03-06 03-01-07 24

Muro CP Muro 12-03-06 15-06-06 11-05-07 25

Maó EEI Sant
Climent

09-03-06 11-05-05 16-05-07 26

Eivissa Conservatori 20-10-05 21-12-05 31-05-07 27

Sa Pobla CP Sa Pobla 12-04-06 19-06-06 14-06-07 28

Marratxí CP Sa Cabana 05-07-06 16-10-06 13-07-07 29

Inca CP Inca 05-06-06 29-09-06 25-08-07 30

Alaior CP Alaior 12-06 a
01-07

31

Binissalem CP Binissalem 12-06 a
01-07

32

Sencelles CP Sencelles 12-06 a
01-07

33

Alcúdia IES Alcúdia 12-06 a
01-07

34

Palma, 15 de novembre del 2006.
El conseller d'Educació i Cultura:
Francesc J. Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
AM)

A les preguntes RGE núm. 8493/06 a 8496/06, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alemany i Cladera, relatives a
carreteres (I a IV) (BOPIB núm. 151 de 13 d'octubre del
2006).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 8497/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alemany i Cladera, relativa a carreteres
(V). (BOPIB núm. 151 de 13 d'octubre del 2006).

De totes les obres adjudicades aquesta legislatura, quantes
i quins projectes ha sofert variació el seu pressupost inicial,
detallant per a cada obra la quantia que s'ha modificat el
pressupost i, si n'és el cas, la quantia dels complementaris de
l'obra, si n'és el cas; i la liquidació.

Les obres adjudicades aquesta legislatura que han sofert
variació del seu pressupost inicial són:

-Complementari 1. Variant de Llucmajor enter el PQ 2.900
de la carretera PM-602 i el PQ 28.500 de la carretera C-717.
Per un import de 4.734.653,83 euros.

Palma, 13 de novembre del 2006.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margalida Isabel Cabrer i González.
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Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 8510/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a
polseres contra la violència de gènere. (BOPIB núm. 151 de
13 d'octubre del 2006).

Quantes polseres ha posat a disposició de la justícia, per
tal de fer front a la violència de gènere, a dia 30 de setembre?

Fins al 30 de setembre no s'ha posat cap polsera a
disposició de la justícia.

Palma, 8 de novembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 8580/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
institucions i entitats beneficiàries educació familiar i atenció
de famílies desfavorides i situació de risc. (BOPIB núm. 152
de 20 d'octubre del 2006).

Quines institucions i entitats han resultat beneficiàries de
les subvencions atorgades en base a la resolució de la
Conselleria de Presidència i Esports, de 19 d'abril de 2004, de
convocatòria de subvencions que en matèria de família
s'atorguen a les corporacions locals de les Illes Balears per
dur a terme el Programa d'educació familiar i atenció de
famílies desfavorides i en situació de risc, durant els anys
2004, 2005 i 2006?

Any 2004

Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 19
d'abril del 2004, de convocatòria de subvencions que en
matèria de família s'atorguen a les corporacions locals de les
Illes Balears per dur a terme el Programa d'educació familiar
i atenció a famílies desfavorides i en situació de risc (BOIB
núm. 59, de 29-04-2004.

Ajuntaments Total

Alaior
Alcúdia
Artà
Calvià
Ciutadella
Felanitx
Formentera
Eivissa
Maó
Manacor
Mancomunitat del Pla
Mancomunitat del Raiguer
Marratxí
Palma
Pollença
Sa Pobla

12.835,21
10.740,86
12.835,21
14.929,55
10.740,86
12.835,21

8.646,52
17.023,90
17.023,90
14.929,55
17.023,90
12.835,21
10.740,86
12.000,00
19.118,24
14.929,55

Sant Joan de Labritja
Sant Antoni de Portmany
Sant Llorenç des Cardassar
Santa Eulàlia del Riu
Santanyí
Son Servera
TOTAL

14.929,55
7.480,08

17.023,90
8.646,52

17.023,90
6.552,17

10.740,86

Any 2005

Resolució de la consellera de Presidència i Esports d'11 de
febrer del 2005, de convocatòria de subvencions que en matèria
de família s'atorguen a les corporacions locals de les Illes
Balears per dur a terme el Programa d'educació familiar i
atenció a famílies desfavorides i en situació de risc (BOIB núm.
20 ext., de 18-02-2005.

Ajuntaments Total

Alaior
Alcúdia
Artà
Calvià
Ciutadella
Felanitx
Ferreries
Eivissa
Inca
Maó
Manacor
Mancomunitat del Pla
Mancomunitat del Raiguer
Pollença
Sant Antoni de Portmany
Sant Llorenç des Cardassar
Sant Joan de Labritja
Sa Pobla
Santanyí
Ses Salines
Son Servera
Santa Eulàlia del Riu
TOTAL

11.452
11.452
13.640
10.017
15.829
13.640
11.452
13.640
18.017
15.829
24.582
11.452
11.452
15.829
15.829

7.075
10.853
15.829

7.075
9.586

11.452
18.016

301.998

Any 2006

Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 14 de
juny del 2006, de convocatòria de subvencions que en matèria
de família s'atorguen a les corporacions locals de les Illes
Balears per dur a terme el Programa d'educació familiar i
atenció a famílies desfavorides i en situació de risc (BOIB núm.
89, de 24-06-2006.

Ajuntaments Total

Alaior
Alcúdia
Artà
Calvià
Capdepera
Ciutadella
Es Mercadal
Es Migjorn Gran
Felanitx
Ferreries
Inca
Maó

10.500
5.250
7.000

19.250
8.750
8.750
8.750

10.500
14.000
12.250
14.000
12.250
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Manacor
Mancomunitat del Pla
Mancomunitat del Raiguer
Marratxí
Palma
Pollença
Sa Pobla
Sant Antoni de Portmany
Sant Josep de sa Talaia
Sant Joan de Labritja
Sant Llorenç des Cardassar
Santa Eulàlia del Riu
Santanyí
Son Servera
TOTAL

19.250
17.500

8.750
7.000

26.250
15.750
14.000
14.000
10.500
10.500

5.250
14.000

7.000
7.000

308.000

Palma, 14 de novembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta RGE núm. 8582/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
teleassistència. (BOPIB núm. 152 de 20 d'octubre del 2006).

Què ha fet la conselleria per capgirar la situació de què
som la comunitat autònoma allà on la teleassistència és més
cara i arriba a menys persones?

La Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la
Direcció General de Serveis Socials, no du a terme cap
activitat relacionada amb la teleassistència, perquè aquest
programa el du endavant el Ministeri de Treball i Assumptes
Socials, mitjançant l'IMSERSO que té establert un conveni
amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Per
això són les entitats locals interessades a oferir aquest servei
les que el poden prestar acollint-se a aquest conveni.

Palma, 23 de novembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 8595/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Sebastiana Rado i Ferrando, relativa a II
Pla d'atenció a les persones immigrades . (BOPIB núm. 152
de 20 d'octubre del 2006).

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres.
Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 8675/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, relativa a solars del
Parc BIT. (BOPIB núm. 154 de 27 d'octubre del 2006).

Relació de solars del Parc BIT que han estat venuts,
especificant el nom del comprador, any i preu de venda.

Solar Comprador Data Preu (euros)

1A Ofiberobit, SL  27-7-04 510.871,25

1B Ofiberobit, SL 27-7-04 621.750,00

1C Ofiberobit, SL 27-7-04 622.786,25

A CAIB 18-6-03 540.910,89

2A SM2 Baleares, SA 24-5-04 460.924,00

3A Gueron Balear, SL 29-4-04 301.797,45

3B Toolfactory, SL 27-7-04 267.352,50

3C M.Metrocubico, SL 20-2-06 489.300,00

4A Sa Nostra Renting, SA 29-3-04 314.468,50

4B Sa Nostra Renting, SA 29-3-04 240.607,58

4C Sa Nostra Renting, SA 29-3-04 304.396,56

5A B.Sabadell Leasing, SA 17-2-03 344.939,50

8A Gueron Balear, SL 27-4-05 546.891,30

BC F. Los Naranjos SA 05-4-06 1.077.600,00

9A Lleret Balear, SL 30-10-02 621.487,97

18 Gueron Balear, SL 26-7-04
(per.)

1.722.565,57

20 A2 Gueron Balear, SL 27-4-06 1.100.310,98

20B Gueron Balear, SL 27-4-06 989.142,08

56 F. Educació i Família 20-9-05 1.875.000,00

Palma, 6 de novembre del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta RGE núm. 8676/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a operacions en
diversos bancs. (BOPIB núm. 154 de 27 d'octubre del 2006).

Quines operacions bancàries superiors a 600.000 euros ha
realitzat el Govern de les Illes Balears amb les entitats:
Bancaja, CAM, Sa Nostra, La Caixa i Colonya, Caixa de
Pollença durant l'actual legislatura?

Pel que fa a les operacions de préstec a llarg termini
(superiors a un any) la comunitat autònoma no ha realitzat
durant l'actual legislatura cap operació amb les entitats
Bancaixa, CAM, La Caixa i Colonya, Caixa de Pollença. Sa
Nostra ha participat com a co-lead manager, o entitat directora,
no finançadora, a l'emissió d'obligacions per 320 milions
d'euros que va realitzar l'any 2005 la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
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Palma, 14 de novembre del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta RGE núm. 8757/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Pla de
desestacionalització turística. (BOPIB núm. 154 de 27
d'octubre del 2006).

Quin és l'actual estat d'execució de cadascun dels
projectes inclosos en el Pla de desestacionalització turística
del Govern de les Illes Balears?

Atès el volum de la documentació solAlicitada, us pregam
que, en la mesura del possible, concreteu en quins projectes
dels inclosos en el Pla de desestacionalització turística del
Govern de les Illes Balears estau interessats.

Palma, 5 de desembre del 2006.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AV)

A la pregunta RGE núm. 8760/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a alfals
deshidratat a Menorca. (BOPIB núm. 154 de 27 d'octubre del
2006).

Quin ha estat el cost econòmic total de l'operació de
subministrament d'alfals deshidratat a Menorca l'any 2006
per part del Govern de les Illes Balears?

A data d'avui, la campanya de subministrament d'alfals a
Menorca encara no ha acabat, quedant pendent una quantitat
d'alfals.

Palma, 17 de novembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AX)

A la pregunta RGE núm. 8761/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a alfals
deshidratat a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 154 de 27
d'octubre del 2006).

Quin ha estat el cost econòmic total de l'operació de
subministrament d'alfals deshidratat a Eivissa i Formentera
l'any 2006 per part del Govern de les Illes Balears?

Despeses: 
Preu alfals: 32.588,43 euros.
Preu transport: 16.057,20 euros.

Ingressos: 29.690,81 euros.

Diferència: 48.645,63 euros - 29.690,82 euros: 18.954,82
euros.

Palma, 20 de novembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta RGE núm. 8762/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a alfals
deshidratat a les nostres Illes. (BOPIB núm. 154 de 27
d'octubre del 2006).

Quin és el cost total aportat pel Govern de les Illes Balears
per a la producció i subministrament d'alfals deshidratat a les
nostres Illes l'any 2006?

S'ha de tenir en compte que el cost total de l'alfals aportat
a les nostres Illes, a data d'avui no es pot precisar perquè estam
pendents d'acabar la campanya de subministrament d'alfals a
Menorca i també queda pendent acabar la distribució d'alfals
corresponent al programa Proalfa a l'illa de Mallorca.

Palma, 17 de novembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
AZ)

A la pregunta RGE núm. 8764/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
campanya per replantar garrovers i ametllers (I). (BOPIB
núm. 154 de 27 d'octubre del 2006).

Qui són cadascun dels solAlicitants que s'han presentat a la
campanya 2005-2006 per replantar garrovers i ametllers?

S'adjunta el llistat amb els noms de cadascun dels
solAlicitants.

Palma, 17 de novembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

El llistat esmentat a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels/de les Hbles.
Srs./Sres. Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta RGE núm. 8765/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
campanya per replantar garrovers i ametllers (II). (BOPIB
núm. 154 de 27 d'octubre del 2006).

Quina és la relació de beneficiaris del Pla 2005-2006 per
replantar garrovers i ametllers a les nostres Illes?
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S'adjunta el llistat amb els noms de cadascun dels
beneficiaris.

Palma, 17 de novembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

El llistat esmentat a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels/de les Hbles.
Srs./Sres. Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
BB)

A la pregunta RGE núm. 8766/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a VIII
Fira de Bestiar. (BOPIB núm. 154 de 27 d'octubre del 2006).

Quina és la participació econòmica del Govern de les Illes
Balears a la VIII Fira de Bestiar que es realitza a Can Caus
a Eivissa?

No consta en aquesta unitat administrativa que s'hagi
tramitat una ajuda per realitzar la VIII Fira de Bestiar a Can
Caus d'Eivissa.

Palma, 17 de novembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BC)

A la pregunta RGE núm. 8767/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a relació
de fires. (BOPIB núm. 154 de 27 d'octubre del 2006).

Quina és la relació de fires i participació econòmica a la
Conselleria d'Agricultura a cadascuna d'elles el 2006?

S'adjunta relació d'expedients de la línia de subvenció a
certàmens ramaders i fires agrícoles, amb l'import de l'ajuda
aprovada.

Palma, 17 de novembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

La relació esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels/de les
Hbles. Srs./Sres. Diputats/Diputades.

Ordre de Publicació
BD)

A les preguntes RGE núm. 8768, 8769 i 8770/06,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló
i Martí, relativa a inversions fetes a Mallorca, inversions fetes
a Menorca i inversions fetes a Eivissa i Formentera. (BOPIB
núm. 154 de 27 d'octubre del 2006).

Quina és la relació d'inversions fetes i/o compromeses per
part del Govern de les Illes Balears a càrrec dels pressuposts
del 2006 a Mallorca?

Quina és la relació d'inversions fetes i/o compromeses per
part del Govern de les Illes Balears a càrrec dels pressuposts
del 2006 a Menorca?

Quina és la relació d'inversions fetes i/o compromeses per
part del Govern de les Illes Balears a càrrec dels pressuposts
del 2006 a Eivissa i Formentera?

A conseqüència que una part de les inversions es fa a través
de les empreses públiques, les quals no tenen codi de
territorialització, és impossible preveure la xifra global
d'inversions, abans de final d'any.

Palma, 5 de desembre del 2006.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
BE)

A la pregunta RGE núm. 8776/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i Del Rosal, relativa a llocs de
treball de FOGAIBA. (BOPIB núm. 154 de 27 d'octubre del
2006).

Relació dels llocs de treball convocats (adjudicats o
vacants) de l'empresa pública FOGAIBA, des de la seva
creació fins a dia d'avui, especificant-ne: categoria laboral i
especialitat si cal, data de convocatòria, salari brut anual,
persona que l'ocupa, tipus i durada del contracte i forma de
provisió.

Si volen alguna informació respecte al tema esmentat, la
podeu consultar a la seu de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
(carrer Foners, 10, telèfon 971176100) i us podeu dirigir al Sr.
José Maria González i Ortea, gerent del FOGAIBA.

Palma, 18 de desembre del 2006.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida Moner i Tugores.

Ordre de Publicació
BF)

A la pregunta RGE núm. 8777/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i Del Rosal, relativa a solAlicitud
integració al cos d'advocats de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 154 de 27 d'octubre del 2006).

Relació de les persones que han solAlicitat la integració al
cos d'advocats de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
a la qual fa referència la disposició addicional dotzena de la
Llei 13/2005, de 27 de desembre.

Us informam que les persones que han solAlicitat la
integració al cos d'advocats de l'administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en virtut de l'establert a la
disposició addicional dotzena de la Llei 13/2005, de 27 de
desembre, són:
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-Antònia Maria Perelló Jorquera.
-Maria José Marco Landazábal.
-Lucía Matias Bermejo.

Marratxí, 2 de novembre del 2006.
El cap de secció de Personal Funcionari:
Josep Miquel Vidal Jordi.

Ordre de Publicació
BG)

A la pregunta RGE núm. 8778/06, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Rosselló i Del Rosal, relativa a concessió
integració al cos d'advocats de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 154 de 27 d'octubre del 2006).

Relació de les persones que han aconseguit la integració
al cos d'advocats de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a la qual fa referència la disposició addicional
dotzena de la Llei 13/2005, de 27 de desembre.

En resposta a la pregunta parlamentària i d'acord amb les
dades i documents d'aquest Registre General de Personal, tot
seguit es tramet la relació de les persones integrades al cos
d'advocats de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
base a la disposició addicional dotzena de la Llei 13/2005, de
27 de desembre.

Núm.
productor

Nom i llinatges

777
4552
102186

Maro Landazábal, María José
Matias Bermejo, Lucía
Perelló Jorquera, Antonia María

Marratxí, 2 de novembre del 2006.
El cap de servei de Registre de Personal:
Joan Miquel Escales i Vidal.

Ordre de Publicació
BH)

A la pregunta RGE núm. 8878/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a publicitat de
"Laberint de passions". (BOPIB núm. 156 de 10 de novembre
del 2006).

Quin és el cost de la publicitat en premsa, tanques, "opir",
o qualsevol altre mitjà de la sèrie "Laberint de passions" que
emet IB3?

"Laberint de passsions" no té un cost publicitari associat
que perduri en el temps. El cost d'aquesta campanya, com la
que es fa d'altres continguts de la cadena, s'emmarca dins el
pressupost de màrqueting de la mateixa, que com sa ben
ascendeix en global a 985.000 euros l'any 2006.

Donada la gran aposta que IB3 ha fet amb aquesta sèrie per
la producció pròpia feta a Balears, es va dur a terme una
campanya de llançament de la sèrie, centrada principalment en
l'autopromoció a IB3 Televisió i Ràdio i reforçada amb altres
mitjans.

Santa Ponça, 5 de desembre del 2006.
La directora general de l'EPRTVIB:
Maria Umbert i Cantalapiedra.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Nomenament de funcionari de carrera del cos de lletrats

del Parlament de les Illes Balears.

A causa d'una sèrie d'errors de transcripció, es torna a
publicar la Resolució de Presidència relativa al nomenament
esmentat.

Resolució de Presidència

Atès que la Mesa de la Cambra en sessió celebrada dia 29
de juny del 2004,  aprovà els acords relatius a la modificació de
la plantilla orgànica i d’altres mesures en matèria de personal,
i que a l’apartat 18 s’estableix que durant la present legislatura
es realitzaran les convocatòries que correspongui,
corresponents a places ocupades per funcionaris interins. 

Atès que els acords esmentats es publicaren al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 48, de dia 16 de
juliol del 2004.

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 48, de dia 16 de juliol del 2004,  es publicà la
nova RPT del Parlament de les Illes Balears, i hi figura una
plaça de lletrat del cos de lletrats (AJ), ocupada per un
funcionari interí del cos de lletrats.

Atès que la plaça anterior està dotada pressupostàriament.

Atès que al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 145, de 25 d’agost del 2006, es publicaren les
bases de la convocatòria per cobrir una plaça de lletrat del cos
de lletrats per concurs-oposició en torn lliure, tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada dia 26 de juliol del
2006.

Atès que el tribunal que ha avaluat les proves selectives
corresponents  mitjançant resolució de dia 17 de novembre del
2006 ha fet pública la llista definitiva amb la qualificació final
de l’aspirant seleccionat.

Atès que la persona que ha superat les proves selectives i ha
obtingut la plaça convocada, reuneix els requisits exigits a la
base segona de la convocatòria, per ser nomenada funcionari de
carrera del cos de lletrats del Parlament de les Illes Balears.

Atès que la Mesa, a la sessió celebrada dia 10 de gener del
2007, aprovà el nomenament com a funcionari de carrera del
cos de lletrats del Sr. Miquel Monserrat Bibiloni. 
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En ús de les facultats previstes a l’article 15 de l’Estatut del
Personal al servei del Parlament de les Illes Balears.

Resolc:

1. Nomenar-lo com a funcionari de carrera del cos de lletrats
(grup A, nivell 30) del Parlament de les Illes Balears.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
 
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data de notificació
de la present resolució, d’acord amb el que es disposa a la Llei
30/1992, de dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.C i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de
la data de notificació de la present resolució.

4. Que disposa d’un mes per prendre possessió de la plaça de
lletrat des de la data de notificació del nomenament, i que els
efectes econòmics i administratius seran des de la data
establerta a l’acta de presa de possessió d'aquesta.

5. Que finalment i abans de formalitzar la presa de possessió
en la plaça assenyalada, es produirà el seu cessament com a
funcionari interí del cos de lletrats del Parlament de les Illes
Balears, amb efectes econòmics i administratius, en aquest
darrer cas, des de la data assenyalada a l’acta de cessament
com a funcionari interí.

A la seu del Parlament, a 11 de gener del 2007.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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