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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 218/10, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
José María Rodríguez i Barberá, relativa a reserva estratègica
de sòl de Son Bordoy (I). (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de
2010).

Considera el conseller d'Habitatge i Obres Públiques que
en la informació pública a què fou sotmès el SUNP 7601 de
Son Bordoy de Palma, expedient 6/2008, es va complir amb el
que estableix la legalitat vigent per a aquest procediment
administratiu?

Evidentment, es va complir amb l'establert a l'article 4b) de
la Llei 5/2008, de 14 de maig, ja que una vegada aprovades
inicialment les normes corresponents pel Consell de Govern, es
varen sotmetre a informació pública, tal com estableix
l'esmentada llei.

El tràmit d'informació pública acordat pel Consell de
Govern, fou publicat al BOIB núm. 171, de 21 de novembre de
2009 i el 24 de novembre de 2009, en varis mitjans de
comunicació escrita de les Balears (Última Hora, Diario de
Mallorca i El Mundo).

Palma, 16 de juny de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 219/10, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
José María Rodríguez i Barberá, relativa a reserva estratègica
de sòl de Son Bordoy (II). (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de
2010).

Considera el conseller d'Habitatge i Obres Públiques que
en la informació pública a què fou sotmès el SUNP 7601 de
Son Bordoy de Palma, expedient 6/2008, es va complir el
principi de transparència a la que està sotmesa l'administració
pública i el foment de la participació ciutadana en aquest
procediment que tantes vegades ha reclamat el Govern del Sr.
Antich?

En data de 24 de novembre de 2009, es va publicar als diaris
de més difusió (Diario de Mallorca, El Mundo i Última Hora)
l'anunci del període d'informació pública, quedant el document
aprovat inicialment a disposició del públic per a la seva consulta
a dues dependències diferents de la conselleria; carrer de La
Palma, 4 i Plaça del Rosari, 5.

Durant aquest període d'un mes, qualsevol ciutadà o entitat
va tenir la possibilitat de consultar les Normes Subsidiàries i
Complementàries del Planejament del sector de Son Bordoy i
presentar alAlegacions.

Es varen rebre 12 alAlegacions durant aquest període.

Des del moment que es va sotmetre a informació pública, es
compleix amb el principi de transparència i el foment de la
participació ciutadana, ja que les normes inicialment aprovades
varen estar a disposició de tots aquells ciutadans als efectes de
poder formular totes aquelles observacions i alAlegacions que
considerin oportunes.

El principi de transparència i el foment de la participació
ciutadana, se'ls donaren compliment mitjançant el tràmit
d'informació pública acordat pel Consell de Govern, que fou
publicat al BOIB núm. 171, de 21 de novembre de 2009 i el 24
de novembre de 2009, en varis mitjans de comunicació escrita
de Balears (Diario de Mallorca, El Mundo i Última Hora). 

Palma, 16 de juny de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 220/10, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
José María Rodríguez i Barberá, relativa a reserva estratègica
de sòl de Son Bordoy (III). (BOPIB núm. 113, de 29 de gener
de 2010).

Considera el conseller d'Habitatge i Obres Públiques que
en la informació pública a què fou sotmès el SUNP 7601 de
Son Bordoy de Palma, expedient 6/2008, es va realitzar amb la
finalitat de promoure habitatges de protecció pública o es va
prioritzar la mateixa per a altres finalitats diferents als
objectius que marca la Llei 5/2008?

La selecció, com a reserva estratègica de sòl, del SUNP
7601 de Son Bordoy de Palma es va acordar pel Consell de
Govern amb l'única finalitat de donar compliment a l'objecte de
la Llei 5/2008, de 14 de maig, d'actuacions urgents destinades
a l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública, és a dir,
la construcció d'habitatges sotmesos a un règim de protecció
pública o preu taxat. El preu taxat es troba limitat com a màxim
al preu del règim especial, la qual cosa suposa que es tracta de
l'oferta més assequible possible d'habitatge.

Per tant, els altres usos que s'inclouen a les normes són
únicament els permesos per la pròpia llei i en les proporcions
previstes, la qual cosa suposa que no es prioritzen altres
finalitats diferents als objectius que marca la Llei 5/2008, sinó
precisament per assolir els objectius d'aquesta: creació
d'habitatge assequible.

Palma, 16 de juny de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.
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Ordre de Publicació
D)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 221/10, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
José María Rodríguez i Barberá, relativa a sòl de Son Bordoy
(IV). (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de 2010).

Considera el conseller d'Habitatge i Obres Públiques que
el concurs convocat per a l'obtenció de sòl per a habitatges de
protecció pública, en aplicació de la Llei 5/2008 i en la
redacció de les següents normes subsidiàries i
complementàries, s'ha tengut en compte la cessió de terrenys
que preveu la legislació vigent per a les diferents institucions
públiques, d'acord amb el volum que les normes preveuen?

En el concurs convocat per a l'obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública i en la redacció de les
corresponents normes subsidiàries i complementàries, sí que es
va tenir en compte la cessió de terrenys que preveu la legislació
vigent, tal com disposa l'article 2.2 de la Llei 5/2008.

En la redacció de les següents normes subsidiàries i
complementàries, s'han tengut en compte les cessions de
terrenys que preveu la legislació vigent d'acord amb el volum
que preveuen les normes.

Concretament, a més de les cessions previstes a la Llei
5/2008, que suposen el 15% de l'edificabilitat total de
101.593,80 m2, s'ha donat compliment a les corresponents al
reglament de planejament.

El detall de les mateixes és el següent:

Espai lliure públic: 21.964 m2 
Dotacions (no lucratiu)
Equipament docent: 10.430 m2

Equipament esportiu:   5.854 m2

Equipament sociocultural:   2.256 m2

Total sòl reserva dotacions: 18.540 m2

Sistema viari: 31.728 m2

Espais lliures públics.
La superfície destinada al sistema d'espais lliures públics és

de 21.964 m2, que supera de molt, d'una banda el 10% de l'àrea
(11.288 m2) i els 21 m2 per habitatge (17.766 m2), que suposen
el mínim exigible per llei.

Equipament docent.
Es fa reserva d'espai que s'indica en el reglament del

planejament, és a dir, 12 m2 per habitatge, mínim 12 per 846 m2

= 10.152 m2 < 10.430 m2.

Equipament esportiu.
La superfície reservada per a aquest ús és de 5.854 m2,

superior que la proporció de 6 m2 per habitatge que marca el
reglament.

Equipament sociocultural.
La superfície reservada per a aquesta dotació és de 2.256 m2

de sòl que permet garantir un sostre mínim de 3.384 m2, és a dir,
a raó de 4 m2 per habitatge, d'acord amb l'estàndard del
reglament del planejament.

Reserva mínima d'habitatge protegit.
Aquestes normes, redactades a l'empara de la Llei 5/2008,

compleixen també amb el que mana la Llei 4/2008 de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que persegueix
essencialment els mateixos objectius que aquella. Quant a la
reserva mínima d'habitatges amb algun règim de protecció
pública, l'article 6 de la Llei 4/2008, exigeix una reserva mínima
d'un 30% del sostre edificable d'ús residencial per a aquells sòls
urbans no consolidats integrats dins una unitat d'execució.
D'altra banda la pròpia Llei 5/2008 va més enllà exigint la
reserva d'un mínim del 50% d'ús residencial a habitatges de
protecció pública o preu taxat, havent de cedir el promotor el
15% de cadascun dels tipus residencials, inclòs l'habitatge lliure.
Així queda clar que la reserva d'habitatge protegit supera
àmpliament l'exigit per la Llei 4/2008. Respecte la consideració
de preu taxat com a protegits, queda també clar a la Llei 5/2008
ja que, malgrat apunta a l'article 1.4 que els habitatges de preu
taxat tendran la consideració de lliures, és clar que ho assenyala
a efectes de la qualitat i tipologia (per tal d'aconseguir una
qualitat constructiva equiparable a tots els efectes a les dels
habitatges lliures), ja que més endavant s'aclareix que:
"s'entendrà per preu taxat un preu màxim de venda per metre
quadrat construït, que haurà de ser inferior al preu màxim de
l'habitatge de protecció de règim especial regulat al Reial Decret
801/2005, d'1 de juliol, pel qual s'aprova el Pla estatal 2005-
2008 per afavorir l'accés dels ciutadans a l'habitatge".

Palma, 16 de juny de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 222/10, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
José María Rodríguez i Barberá, relativa a reserva estratègica
de sòl de Son Bordoy (V). (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de
2010).

Per quina raó considera el conseller d'Habitatge i Obres
Públiques que en la selecció del SUNP 7601 de Son Bordoy de
Palma, expedient 6/2008, no es va tenir en compte el que
determina en el seu article 3.3.a) la Llei 5/2008, a l'hora de
seleccionar sòl per a la construcció d'habitatges de protecció
pública?

Sí, es van tenir en compte el que determinat l'esmentat
article 3.3.a), que diu textualment: "Pertànyer a un propietari
únic o a diversos propietaris que s comprometin formalment a
construir una entitat o associació que actuï com a propietari i
interlocutor únic, com també com a promotor de la posterior
urbanització dels terrenys".  Atès que la a la documentació
administrativa presentada com a part de l'oferta de sòl a la
corresponent convocatòria figurava una declaració del promotor
en el sentit de què actuava com a propietari únic, tot aportant les
corresponents escriptures i més concretament atès que els
propietaris que oferien els terrenys presentaren una escriptura de
constitució de societat limitada de la qual es desprèn que el seu
administrador únic actuarà com a propietari-interlocutor.
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Palma, 16 de juny de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 223/10, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
José María Rodríguez i Barberá, relativa a reserva estratègica
de sòl de Son Bordoy (VI). (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de
2010).

Considera el conseller d'Habitatge i Obres Públiques que
en la tramitació de l'expedient 6/2008, SUNP 7601 de Son
Bordoy de Palma, el departament del que és titular ha tengut
en compte les alAlegacions formulades per l'Ajuntament de
Palma a l'avanç de les normes i en virtut de les mateixes, ha
decidit seguir endavant o no amb la tramitació de l'esmentada
reserva?

L'informe de l'Ajuntament de Palma a l'avanç de les normes
del SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma fou tingut en compte
a l'hora de la seva aprovació inicial, atès que les normes
inicialment aprovades modifiquen el contingut de l'avanç com
a conseqüència de l'esmentat informe, entre altres coses, s'han
reubicat tots els equipaments docents, esportius i socioculturals.

Palma, 16 de juny de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 224/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a reserva
estratègica de Son Bordoy. (BOPIB núm. 113, de 29 de gener
de 2010).

Considera el conseller d'Habitatge i Obres Públiques que
en la tramitació de l'expedient 6/2008, SUNP 7601 de Son
Bordoy de Palma, el departament del que és titular ha tengut
en compte les alAlegacions formulades pel Consell de Mallorca
a l'avanç de les normes i en virtut de les mateixes, ha decidit
seguir endavant o no amb la tramitació de l'esmentada
reserva?

L'informe del Consell de Mallorca a l'avanç de les normes
del SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma fou tingut en compte
a l'hora de la seva aprovació inicial, atès que les normes
inicialment aprovades modifiquen el contingut de l'avanç com
a conseqüència de l'esmentat informe, entre altres coses, s'han
ajustat el nombre d'habitatges a la densitat màxima de 75
habitatges per Ha.

A més la Comissió Insular d'Urbanisme, òrgan colAlegiat
depenent del Consell de Mallorca, va emetre informe vinculant
favorable a la tramitació de la Norma Subsidiària en data 18 de
desembre de 2009.

Palma, 16 de juny de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 225/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a aplicació
per part del Govern de la Llei 5/2008 (I). (BOPIB núm. 113, de
29 de gener de 2010).

Considera el conseller d'Habitatge i Obres Públiques
adequar la política d'habitatge i, en conseqüència, l'aplicació
de la Llei 5/2008, de mesures urgents destinades a l'obtenció
de sòl per a habitatges de protecció pública, a l'actual realitat
socioeconòmica?

Precisament el gran objectiu d'aquesta llei i allà on
estigueren d'acord tots els grups parlamentaris, fou donar
resposta a les dificultats d'una part de la societat per accedir a un
habitatge digne i adequat. Les dificultats per accedir a un
habitatge perduren a l'actualitat per a una gran part de la
població de les illes i amb l'aplicació de la llei es pretén
aconseguir d'una manera extraordinària i urgent sòl urbanitzat
destinat a la construcció d'habitatges sotmesos a algun règim de
protecció pública o preu taxat, és a dir, a preus assequibles tant
en venda com en lloguer.

Actualment la comunitat autònoma no disposa de terrenys
que formin part del seu patrimoni públic i que es puguin
destinar a la construcció de promocions d'habitatges de
protecció pública. Així, amb l'oferta de sòl prevista a la llei, es
dóna resposta a aquesta manca que possibilita a les distintes
administracions públiques a la promoció i construcció
d'habitatges protegits i complir amb el mandat constitucional
que obliga a tots els poders públics a promoure les condicions
necessàries i establir les normes pertinents dirigides a fer efectiu
el dret dels ciutadans a gaudir d'un habitatge digne i adequat,
regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general (art.
47 CE).

Alhora, davant la situació econòmica actual l'execució de la
urbanització i edificació de les reserves comportarà un estímul
econòmic important al sector de la construcció.

Palma, 16 de juny de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 226/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a aplicació
per part del Govern de la Llei 5/2008 (II). (BOPIB núm. 113,
de 29 de gener de 2010).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació
J)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 227/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a suspensió de
l'expedient 6/2008, de SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma.
(BOPIB núm. 113, de 29 de gener de 2010).

Quines raons han determinat que el conseller d'Habitatge
i Obres Públiques prengui la decisió de suspendre la
tramitació de l'expedient 6/2008, SUNP 7601 de Son Bordoy de
Palma?

Les raons per suspendre la tramitació varen ser tal com es va
fer constar en el seu moment (14 de gener de 2010) les
següents:

Examinades les alAlegacions presentades en el període
d'informació pública i davant la possibilitat de què tenguin una
incidència substancial sobre el contingut de les Normes
Subsidiàries i Complementàries inicialment aprovades, resulta
convenient poder ampliar el temps de debat i anàlisi del
projecte. Aquesta decisió va permetre obrir un altre termini per
possibilitar la participació de totes les persones i entitats que en
el període d'informació pública havien manifestat la seva
voluntat de formar part de la definició de les Normes
Subsidiàries de Son Bordoy.

La política d'habitatge s'integra en el projecte del Govern
basat en la participació i el consens, per la qual cosa, amb el nou
termini d'informació pública es donarà la possibilitat de
participar a totes les persones i entitats en la definició de les
Normes Subsidiàries de Son Bordoy.

L'anàlisi de la possible incidència substancial de les 12
alAlegacions presentades durant el període d'informació pública
fou doncs, el motiu pel qual s'adoptà la decisió de suspendre de
forma provisional la tramitació de les normes.

Palma, 16 de juny de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 228/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a suspensió de
l'expedient 6/2008, de SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma
(II). (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de 2010).

Quan considera el conseller d'Habitatge i Obres Públiques
que estarà en condicions de re iniciar la tramitació de
l'expedient 6/2008 de SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma que
en l'actualitat es troba suspès?

Les decisió de suspendre de forma provisional la tramitació
de les Normes Subsidiàries i complementàries del SUNP 7601
de Son Bordoy de Palma va ser adoptada a l'objecte de poder
ampliar el temps de debat i anàlisi del projecte i més
concretament, l'estudi del conjunt dels 12 escrits d'alAlegacions
presentades i la seva incidència en el contingut de les normes.

Per tant, es continua fent feina analitzant la possible
incidència substancial de les alAlegacions presentades al
contingut de les normes en el marc del grup de treball per a la
redacció i seguiment de les NNSS i CC del planejament de la
reserva estratègica de sòl del sector SUNP 7601 de Son Bordoy
de Palma. Expedient RES 6/2008, constituït el 19 d'abril de
2010, en el qual hi participen, a més de la Conselleria
d'Habitatge i Obres Públiques i l'equip tècnic dels promotors,
l'Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca.

Palma, 16 de juny de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 229/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a Son Bordoy (I).
(BOPIB núm. 113, de 29 de gener de 2010).

Pensa el conseller d'Habitatge i Obres Públiques atendre
les alAlegacions formulades tant per l'Ajuntament de Palma
com pel Consell de Mallorca en els informes emesos per
ambdues institucions, fins a dia d'avui, en aplicació de la Llei
5/2008 quan reprengui novament la tramitació de l'expedient
6/2008 del SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma?

Per a la tramitació de les normes subsidiàries de Son Bordoy
i la resta de reserves estratègiques seleccionades i en aplicació
de l'article 4b) de la Llei 5/2008, aquesta conselleria tendrà en
compte els informes vinculants emesos per l'ajuntament i el
consell insular afectats.

Així, en compliment del que disposa l'article 4b), el caràcter
vinculant dels informes i concretament el sentit favorable o no,
determinarà la continuïtat o no de la tramitació i elaboració de
les normes subsidiàries i complementàries de la reserva
estratègica de sòl, la qual cosa serà complit per aquesta
conselleria de forma escrupolosa.

Palma, 16 de juny de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 230/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a Son Bordoy (II).
(BOPIB núm. 113, de 29 de gener de 2010).

Pensa el conseller d'Habitatge i Obres Públiques que per
raons de transparència, eficàcia, seguretat jurídica i
participació ciutadana sotmetre novament a informació
pública tot l'expedient administratiu del SUNP 7601 de Son
Bordoy de Palma, expedient 6/2008, una vegada s'aprovi
novament la tramitació del mateix?
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Tal com ja s'ha exposat en anteriors preguntes, la decisió de
suspendre de forma provisional la tramitació de les normes
subsidiàries i complementàries del SUNP 7601 de Son Bordoy
de Palma va ser adoptada a l'objecte de poder ampliar el temps
de debat i anàlisi del projecte i més concretament, l'estudi del
conjunt dels 12 escrits d'alAlegacions presentades i la seva
incidència en el contingut de les normes.

Per tant, en aplicació de l'article 4b) de la Llei 5/2008, i de
l'estudi de les mencionades alAlegacions es deriven
modificacions que representin un canvi substancial en els
criteris i contingut de les normes, s'iniciarà un nou tràmit
d'informació pública als efectes que qualsevol persona física o
jurídica en pugui formular les alAlegacions o observacions que
es consideren oportunes.

Palma, 16 de juny de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 231/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Sandra Morell i Cuart, relativa a Son Bordoy (III).
(BOPIB núm. 113, de 29 de gener de 2010).

Quin interès motiva la diligència en la selecció de sòl
estratègic del SUNP 7601 de Son Bordoy de Palma, a
diferència de la tramitació, molt més retardada a criteri
d'aquesta diputada, dels terrenys de Son Güells, immediats als
anteriors?

Sobre la reserva estratègica de Son Güells s'està actualment
retractant-se les normes subsidiàries i complementàries per a la
seva aprovació inicial, més complexa atesa la capacitat i
grandària dels terrenys.

Palma, 16 de juny de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 1919/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2009 a Formentera
(V). (BOPIB núm. 127, de 14 de maig de 2010).

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Educació i Cultura i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2009 a Formentera,
indicant la persona física o jurídica de la subvenció, l'import
de la subvenció i la seva finalitat.

Salvat error o omissió:

1. Des de la Direcció General de Planificació i Centres s'han
concedit al Consell Insular de Formentera com a titular de
l'escoleta de primer cicle d'educació infantil, les següents
subvencions:
• Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de 5 d'octubre

de 2009, per la qual es convoquen les ajudes de la xarxa

d'escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment
de les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació
infantil, per al funcionament de serveis educatius d'atenció
primerenca i per al funcionament d'activitats, serveis i
programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de
les famílies (BOIB 13 10 2009). Total 15.640i: 12.000i
per sosteniment escoleta + 2.640i per activitats per a
famílies + 1.000i per escolarització.

• Resolució de la consellera d'Educació i Cultura, de 31 de
juliol de 2008, per la qual es convoquen les ajudes per a la
creació i consolidació de places de primer cicle d'educació
infantil corresponents als exercicis 2009 a 2011 (BOIB 07
08 2008). Total 222.000i per a la creació de 37 places
d'escoleta.

Altres subvencions: les ajudes individualitzades de transport
estan en tràmit i per escola matinera al CEIP Mestre Lluís
Andreu 1.520,87i i CEIP Sant Ferran de Ses Roques 1.520,87.

2. Des de la Direcció General de Política Lingüística no hi ha
hagut cap solAlicitud de subvenció de l'illa de Formentera
denegada. I dues subvencions aprovades:
• Subvenció per dur a terme actuacions de dinamització

lingüística, integració de nouvinguts i mediació de
l'Ajuntament de Formentera (amb CIF P0702400C) per un
total de 4.085,45i.

• Subvenció per promoure l'assistència de grups de centres
escolars a projeccions de cinema en llengua catalana per a
l'any 2009 a l'empresa Salpin, SL (amb CIF B07308562) per
un import de 608,00i.

3. La Direcció General d'Universitat i Modernització Educativa
de la Conselleria d'Educació i Cultura va convocar les ajudes de
desplaçament per cursar estudis universitaris (BOIB de dia 9 de
desembre de 2008) amb l'assignació pressupostària de
729.000i durant l'any 2009, la qual es va incrementar fins a
837.000i. Pel que fa a l'alumnat universitari amb domicili
familiar a l'illa de Formentera, aquestes ajudes tenen una
quantia màxima de 450i per a cada solAlicitant i per a qualsevol
universitat espanyola. 11 alumnes residents a Formentera varen
presentar solAlicituds, de les quals es varen concedir 7 i se'n
varen denegar 4 per incompliment dels requisits de la
convocatòria.

D'altra banda, la Direcció General d'Universitat i
Modernització Educativa va convocar les ajudes
complementàries als programes institucionals de mobilitat
internacional de l'alumnat universitari (BOIB de dia 9 de
desembre de 2008) amb l'assignació pressupostària de
192.000i durant l'any 2009. Pel que fa a l'alumnat universitari
amb domicili familiar a l'illa de Formentera, aquestes ajudes
complementàries tenen una quantia màxima de 800i per a cada
persona beneficiària. Cap estudiant de Formentera no va
formalitzar la solAlicitud.

Durant l'any 2009 la Direcció General d'Universitat i
Modernització Educativa va continuar finançant les activitats de
la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera, amb una
assignació de 18.000i. La Universitat de les Illes Balears va
rebre l'any 2009 transferències de la Direcció General
d'Universitat i Modernització Educativa per import de
65.061.610i. Aquestes transferències beneficien el conjunt de
les Illes Balears i, per tant, també Formentera. En particular,
s'han de considerar les activitats de la seu universitària d'Eivissa
i Formentera, i també la Universitat Oberta per a gent gran
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(UOM) que va rebre 30.000i. Així mateix s'han de considerar
les inversions realitzades a través del Consorci per al Foment
d'Infraestructures Universitàries (COFIU), que varen suposar
una despesa de 3.401.504i l'any 2009.

D'altra banda, la Direcció General d'Universitat i
Modernització Educativa va seguir donant suport a les activitats
de l'Escola Universitària de Turisme del Consell Insular
d'Eivissa (amb 332.831i durant l'any 2009), la qual cosa
beneficia també l'alumnat de l'illa de Formentera.

Igualment, les entitats de Formentera varen poder concórrer
ala convocatòria de subvenció d'actuacions que contribueixin a
dinamitzar la vida universitària de les Illes Balears, que tenia
una assignació de 60.000i l'any 2009. No hi va haver cap
solAlicitud de Formentera, però sí de diverses entitats que
oferiren activitats adreçades a tota la comunitat universitària de
les Illes Balears.

Així mateix, el 2009 la Direcció General d'Universitat i
Modernització va aportar 30.000i a la Xarxa Vives
d'universitats, les activitats de la qual també s'ofereixen a
l'alumnat universitari resident a l'illa de Formentera.

S'ha d'esmentar finalment el Programa d'Orientació i
Transició a la Universitat (POTU) que la Direcció General
d'Universitat i Modernització Educativa va finançar l'any 2009
amb 40.000i, i que inclou activitats que s'adrecen també a
persones residents a Formentera.

Palma, 4 de juny de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 2213/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a ràtio
alumnes establerta per la legislació vigent. (BOPIB núm. 129,
de 28 de maig de 2010).

En quins grups del segon cicle de l'educació infantil i dels
ensenyaments obligatoris se supera la ràtio d'alumnes
establerta per la legislació vigent, per centres escolars, a l'illa
de Menorca?

El RD 132/2010 (BOE núm. 62, de 12 de maig) estableix la
ràtio en 25, 30 i 35 alumnes per a infantil i primària, secundària
i batxillerat respectivament. Així mateix la norma preveu en
casos necessaris la possibilitat d'un augment d'aquestes en un
10%. Atesa aquesta normativa no hi ha cap centre que superi
aquestes ràtios a l'illa de Menorca.

Palma, 11 de juny de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 2214/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a alumnes
matriculats a l'inici del curs acadèmic 2009-2010 en educació
infantil. (BOPIB núm. 129, de 28 de maig de 2010).

Quants d'alumnes han estat matriculats a l'inici del curs
acadèmic 2009-2010, en l'etapa d'educació infantil, per centres
escolars de Menorca, amb detall per a cada centre del nombre
d'alumnat per cursos i classificats pel país de procedència de
l'alumne?

Adjunt vos remet llistat d'alumnes matriculats a l'inici del
curs acadèmic 2009-2010, en l'etapa d'educació infantil, a
Menorca per centres, cursos i procedència. És a dir, alumnes
que no es van poder tenir en compte al procés ordinari
d'escolarització.

Palma, 11 de juny de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 2215/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a alumnes
matriculats en el curs 2009-2010 en educació primària.
(BOPIB núm. 129, de 28 de maig de 2010).

Quants d'alumnes han estat matriculats a l'inici del curs
acadèmic 2009-2010, en l'etapa d'educació primària, per
centres escolars de Menorca, amb detall per a cada centre del
nombre d'alumnat per cursos i classificats pel país de
procedència de l'alumne?

Adjunt vos remet llistat d'alumnes matriculats a l'inici del
curs acadèmic 2009-2010, en l'etapa d'educació primària, a
Menorca per centres, cursos i procedència. És a dir, alumnes
que no es van poder tenir en compte al procés ordinari
d'escolarització.

Palma, 11 de juny de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 2216/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a alumnes
matriculats en el curs 2009-2010 en educació secundària.
(BOPIB núm. 129, de 28 de maig de 2010).
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Quants d'alumnes han estat matriculats a l'inici del curs
acadèmic 2009-2010, en l'etapa d'educació secundària
obligatòria, per centres escolars de Menorca, amb detall per
a cada centre del nombre d'alumnat per cursos i classificats
pel país de procedència de l'alumne?

Adjunt vos remet llistat d'alumnes matriculats a l'inici del
curs acadèmic 2009-2010, en l'etapa d'educació secundària
obligatòria, a Menorca per centres, cursos i procedència. És a
dir, alumnes que no es van poder tenir en compte al procés
ordinari d'escolarització.

Palma, 11 de juny de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 2217/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a assessors
tècnics docents de la Conselleria d'Educació i Cultura.
(BOPIB núm. 129, de 28 de maig de 2010).

Quins són, a data d'avui, els assessors tècnics docents de
la Conselleria d'Educació i Cultura, tot indicant-ne el nom i
llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc on
desenvolupen la seva tasca com a assessors?

Adjunt vos remet llistat d'assessors tècnics docents de la
Conselleria d'Educació i Cultura, a data d'avui.

Palma, 15 de juny de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 2218/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a assessors
docents de la Conselleria d'Educació i Cultura. (BOPIB núm.
129, de 28 de maig de 2010).

Quins són, a data d'avui, els assessors docents de la
Conselleria d'Educació i Cultura, tot indicant-ne el nom i
llinatges, la forma de provisió de la plaça i el lloc on
desenvolupen la seva tasca com a assessors?

Adjunt vos remet llistat d'assessors docents de la Conselleria
d'Educació i Cultura, a data d'avui.

Palma, 15 de juny de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 2274/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
projecte de cooperació que desenvolupa el centre balear de
Santa Fe (Argentina). (BOPIB núm. 129, de 28 de maig de
2010).

Quin coneixement té la consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració sobre el projecte de cooperació que
desenvolupa el Centre Balear de Santa Fe (Argentina)? Quina
valoració en fa d'aquest projecte?

En els darrers anys, el Centre Balear de Santa Fe a
Argentina, mitjançant la convocatòria de cooperació al
desenvolupament, ha obtingut subvencions per a executar
distints projectes, dels quals alguns encara estan en període
d'execució, de justificació o de revisió de la justificació, i per
tant continuen actius. No podem identificar el projecte al qual
es fa referència.

Per la qual cosa s'hauria d'indicar el/s projecte/s concret/s al
qual es fa referència o solAlicitar una valoració de les
subvencions concedides dins un espai temporal determinat.

Palma, 22 de juny de 2010.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 2280/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a centres
educatius de les Illes Balears. (BOPIB núm. 129, de 28 de maig
de 2010).

Quin és el nombre de centres, tant públics com privats,
d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació
professional existents a les Illes Balears? Indicau-ne el nombre
d'unitats i places. Detallar per municipis i per illes quina ha
estat la seva evolució en els darrers cinc anys.

Adjunt vos remet llistat de centres, públics i privats,
d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació
professional de l'illa de Menorca, indicant les unitats dels cursos
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009. Les dades del
curs 2009/2010 encara no estan tancades i no es podran passar
fins que es tanqui el present curs.

Palma, 18 de juny de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 2445/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia. (BOPIB núm. 129, de 28 de maig de 2010).

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia o les seves empreses públiques, consorcis i fundacions
a Formentera durant l'any 2010?

Aportació de 450.000i per a la construcció del Centre
artesà i cultural polivalent de "Can Gabrielet" a Formentera,
durant el 2010.

Palma, 15 de juny de 2010.
La consellera de Comerç, Indústria i Energia:
Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 2446/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria d'Economia i
Hisenda. (BOPIB núm. 129, de 28 de maig de 2010).

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria d'Economia i Hisenda o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2010?

S'adjunta còpia del conveni de colAlaboració entre
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
el Consell Insular de Formentera per a la realització
d'actuacions i inversions a l'illa de Formentera en el marc del
fons específic d'inversions acordat per la Comissió Mixta per a
la formulació de la proposta de transferències al Consell Insular
de Formentera, on es detallen els projectes que es finançaran
durant els anys 2008-2012.

Palma, 7 de juny de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

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. 2447/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria d'Educació i
Cultura. (BOPIB núm. 129, de 28 de maig de 2010).

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria d'Educació i Cultura, o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant el 2010?

Salvat error o omissió, des de la Conselleria d'Educació i
Cultura es duen o es posaran en marxa aquest any 2010 els
següents projectes.

Projectes a Formentera per al 2010 de la Conselleria d'Educació
i Cultura.

1. Programa suport a la lectoescriptura: el curs 2009-10 els
centres de Formentera, CEIP Sant Ferran de Ses Roques i CEIP
Mestre Lluís Andreu presentaren un projecte conjunt i han
tingut un mestre de suport compartit durant aquest curs.

2. Programa Recupera't a l'estiu: per aquest estiu 2010 se
contempla la creació d'un centre de reforç per a alumnat de 1r
i 2n d'ESO, amb dos professors (segons la matrícula, si són
menys de deu alumnes, podria quedar en només un), que se
desenvoluparà a les aules de l'Escola d'Adults de Formentera i
on s'organitzaran classes de suport de LLCAT, LLCAST i
MAT, tant de 1r com de 2n d'ESO.

3. La Direcció General d'Universitat i Modernització Educativa
de la Conselleria d'Educació i Cultura ha convocat les ajudes de
desplaçament per cursar estudis universitaris durant l'any
acadèmic 2009-2010 (BOIB de dia 12 de desembre de 2009)
amb l'assignació pressupostària de 450.00 euros en l'exercici
2010, la qual estam intentant incrementar fins a 639.000i. Pel
que fa a l'alumnat universitari amb domicili familiar a l'illa de
Formentera, aquestes ajudes tenen una quantia màxima de 450
euros per a cada persona beneficiària.

D'altra banda, la Direcció General d'Universitat i
Modernització Educativa ha convocat les ajudes
complementàries als programes institucionals de mobilitat
internacional de l'alumnat universitari durant l'any acadèmic
2009-2010 (BOIB de dia 15 de desembre de 2009) amb
l'assignació pressupostària de 150.000i en l'exercici 2010. Pel
que fa a l'alumnat universitari amb domicili familiar a l'illa de
Formentera, aquestes ajudes complementàries tenen una quantia
màxima de 600i per a cada persona beneficiària. 

Està previst que la Universitat de les Illes Balears rebi l'any
2010 transferències de la Direcció General d'Universitat i
Modernització Educativa per import de 62.006.803i. Aquestes
transferències beneficien el conjunt de les Illes Balears i, per
tant, també Formentera. En particular, s'han de considerar les
activitats de la seu universitària d'Eivissa i Formentera. Així
mateix s'han de considerar les inversions en infraestructures
universitàries, que suposen una despesa de 2.121.015i l'any
2010.

D'altra banda, la Direcció General d'Universitat i
Modernització Educativa vol seguir donant suport a les
activitats de l'Escola Universitària de Turisme del Consell
Insular d'Eivissa (amb 313.000i durant l'exercici 2010), la qual
cosa beneficia també l'alumnat de l'illa de Formentera.

Des de la Direcció General d'Universitat i Modernització
també es financen amb 202.000i les activitats de l'Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears, a les convocatòries de
la qual poden concórrer les persones interessades residents a
l'illa de Formentera.

S'ha d'esmentar finalment el Programa d'Orientació i
Transició a la Universitat (POTU), al qual la Direcció General
d'Universitat i Modernització Educativa ajuda amb les
comissions de servei de quatre docents a temps complet, i que
inclou activitats que s'adrecen també a persones residents a
Formentera. 
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4. Des de la Direcció General de Cultura:
Àrea d'arxius, biblioteques i museus: 
- La Direcció General de cultura té pressupostada la

quantitat de 20.995i com a subvenció nominativa a la Fundació
Museu i Centre Cultural de Formentera.

- La Conselleria d'Educació i Cultura té previst signar un
conveni amb el Ministeri de Cultura per a l'aportació i
distribució de crèdit per a l'adquisició de fons bibliogràfics per
a la millora de les biblioteques públiques de Formentera per a
l'any 2010, per un import de 10.176,74i.

Àrea de Literatura:
- Activitats al voltant de la iniciativa l'Escriptor de l'Any

2010: Carme Riera: Carme Riera, elegida Escriptora de l'Any
2010 pel Govern de les Illes Balears, es va desplaçar a
Formentera el passat 28 de maig per fer-hi la conferència
titulada "Qui sóc i per què escric", on parlà de la seva
personalitat i de la seva producció literària en general. L'acte
tingué lloc a les 20h a la Biblioteca de Sant Ferran de
Formentera.

Àrea d'Arts escèniques:
- Circuit de Música i Arts Escèniques 2010: es preveu una

actuació de teatre i una altra de música a Formentera, les quals
resten encara per determinar.

- Presentació del darrer número de la colAlecció Paraula de
dramaturg, dedicat a l'autor formenterenc Vicent Ferrer.

Àrea de Música:
- Dijous, 25 de febrer de 2010, 20.30h. Sala Municipal de

Formentera: concert presentació del disc L'obra pianística de
Baltasar Samper, Joan Moll, piano. Obres de Baltasar Samper
i F. Chopin en commemoració de l'any Chopin i la diada de les
Illes Balears.

- Dissabte i diumenge, 20 i 21 de març de 2010. Formentera:
participació de Colles de Formentera a la II Trobada entre illes
de ball i música popular celebrada a Eivissa i Formentera. Hi ha
prevista la participació a les trobades que es realitzaran a
Menorca i Mallorca.

- Diumenge, 28 de març de 2010. Eivissa: concert del grup
formenterenc Boc al I Mercat de Música de les Illes, Recinte
Firal d'Eivissa, participat a través del programa Circuit Entre
Illes patrocinat per la Direcció General de Cultura.

- Dissabte, 24 de juliol de 2010. Festes de Sant Jaume.
Formentera: concert de Joan Miquel Oliver participat a través
del programa Circuit Entre Illes, patrocinat per la Direcció
General de Cultura.

- Dimecres, 4 d'agost de 2010, 22.00h. Formentera: concert
d'Oprimits participat a través del programa Circuit Entre Illes,
patrocinat per la Direcció General de Cultura.

- Concert concurs REC-PLAY a Formentera. Dates i grup
a determinar: un dels premiats al concurs REC-PLAY 2010,
organitzat per IB3 Ràdio, la Direcció General de Cultura i
l'OCB, actuarà a Formentera entre els mesos d'octubre a
desembre. El premi es lliurarà el setembre.

Àrea d'Arts plàstiques:
- Participació en l'exposició "Interpretant Ramon Llull", una

visió de la magna obra del nostre insigne filòsof, místic i
escriptor, que tendrà lloc a l'Ajuntament de Sant Francesc
Xavier del 19 al 31 de juliol de 2010.

- Participació en l'exposició "Joves artistes de les Illes
Balears interpreten Chopin", una visió plàstica del genial
compositor a través de 54 quadres i 2 instalAlacions, que tendrà

lloc a l'Ajuntament de Sant Francesc Xavier del 19 de juliol al
8 d'agost de 2010.

Programa "Viu la Cultura":
- Al llarg del que duim de 2010 s'han duit a terme activitats

didàctiques als centres educatius a més de dues sessions, una a
les 10h. i una altra a les 11.30h., del concert didàctic "Artefactes
musicals", que es va oferir per a tots els centres educatius de
Formentera el passat 23 d'abril a la Sala Municipal de
Formentera.

Tot això sense perjudici de les activitats que, en ocasió
d'esdeveniments com ara trobades, fires, festes populars i
similars, puguin programar-se puntualment en qualsevol de les
àrees esmentades.

5. Des de la Direcció General de Planificació i Centres:
La Conselleria d'Educació ja dins el Pla d'infraestructures

2008-2009 ja havia previst un nou centre educatiu d'infantil i
primària d'una línia (3+6) a Formentera amb un pressupost de
3.150.000i. En aquests moments, la Conselleria està pendent
del solar definitiu per a la redacció del projecte d'execució d'una
superfície de 4.050m2. La Conselleria d'Educació treballa amb
el projecte tipus bàsic.

A més, la Conselleria d'Educació dins el 2010 contempla
l'ampliació de l'IES Marc Ferrer de Formentera que en aquests
moments està en redacció el projecte d'execució amb un
pressupost de 689.363,00i.

El programa d'ampliació és d'una aula taller de 120m2 i una
aula de 60m2 per un cicle formatiu. El projecte que s'està
redactant contempla els següents espais: una aula de 120m2,
situada a la planta baixa; una aula de 60m2 i una aula de 45m2
situades a la planta primera. Un magatzem de 84m2, en planta
semisoterrani, aprofitant l'espai del forjat sanitari motivat per la
topografia del terreny.

L'ampliació es contempla com a continuació de l'edifici
actual, amb el mateix nombre de plantes i seguint el mateix
sistema constructiu. Per dur a terme el projecte s'ha d'enderrocar
un petit magatzem de construcció posterior afegida a l'edifici i
que actualment ocupa aquest espai.

L'obra corresponent a l'ampliació, tal com està ubicada, es
podrà realitzar sense interferir l'activitat del centre. 

La intervenció a l'edifici existent solament contempla petites
reformes necessàries per tal d'adaptar el conjunt de l'edifici a la
normativa vigent per a la legalització de l'activitat.

Els espais exteriors pràcticament no queden afectats per la
intervenció, excepte la rectificació de la rampa existent.

Al Consell de Formentera se li ha entregat una còpia sense
visar del projecte, els plecs i el conveni de cessió de crèdit, dia
26 de maig de 2010. La còpia visada sortirà la propera setmana
del COAIB i s'enviaran les còpies visades al Consell per a la
seva aprovació. Per altra, la tramitació del conveni de cessió de
crèdit ja s'ha iniciat.

Per altra banda, la Conselleria d'Educació ha impulsat el Pla
de primera infància (0-3 anys), la qual cosa ha suposat
l'ampliació de 3 unitats (en total 6), que significa 37 places
noves amb una subvenció de 222.000i.

Palma, 18 de juny de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.
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Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 2448/10, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques. (BOPIB núm. 129, de 28 de maig de 2010).

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria d'Economia i Hisenda o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2010?

Hi ha un projecte de la convocatòria de barris 2010-2011
atorgada al consell insular per a la dotació d'infraestructures en
el nucli d'El Pilar de la Mola, aquesta inversió ascendeix a
1.250.000i i rebran una subvenció per valor de 750.000i. Se
signarà en breu un conveni pel qual l'IBAVI adquirirà dues
parcelAles a Sant Ferran, Formentera, per a la promoció i
construcció d'habitatges de protecció pública en règim de
lloguer:

1. Una de les parcelAles situada al carrer de Sant Jaume, núm.
14, i amb una superfície cadastral de 514 m2 en règim de
lloguer l'adquirirà per valor de 550.000i impostos inclosos,
dels quals el Consell Insular de Formentera aportarà
150.000i.

2. El Consell Insular de Formentera cedirà a l'IBAVI una
propietat situada al carrer Sant Jaume, 20, amb una
superfície cadastral de 421 m2.

Palma, 14 de juny de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 2452/10, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2010 de la Conselleria de Salut i Consum.
(BOPIB núm. 129, de 28 de maig de 2010).

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria de Salut i Consum, o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions, a
Formentera durant l'any 2010?

A més dels programes i projectes comuns a totes les Illes
que es desenvolupen des de la Conselleria de Salut i Consum,
podem concretar alguns exemples específics per a l'illa de
Formentera.

1. Per part del Servei de Salut s'ha iniciat l'activitat d'un
mamògraf per a la realització del Programa de detecció precoç
del càncer de mama. S'ha començat a desenvolupar la
digitalització d'imatges radiològiques de mamografies, i s'ha
iniciat la implantació de la recepta electrònica a l'Hospital de
Formentera.

2. La Direcció General de Salut Pública i Participació
continuarà duent a terme els programes de salut pública iniciats
en els anys anteriors i, a més, té previst posar-ne en marxa altres
en matèria d'educació per a la salut, la prevenció del consum de
drogues i altres conductes de risc, especialment entre la
joventut, tal com són els comportaments sexuals i la prevenció

del consum de tabac, begudes alcohòliques, drogues ilAlegals i
altres conductes addictives. 

En vacunació escolar, les infermeres d'Atenció Primària de
Formentera iniciaran la vacunació escolar, fins ara realitzada per
professionals de fora de l'illa, amb la consegüent millora de
proximitat del servei als ciutadans.

3. Des de la Direcció General de Consum, en principi es
desenvoluparan projectes com "Consumópolis 6" i "Consum
t'escolta". Es potenciarà l'ús del punt telemàtic (La Savina),
s'organitzaran xerrades sobre el full de reclamacions i xerrades
de continuació de la campanya "Producte importat, producte
segur".

4. La Direcció General de Farmàcia, continuant amb la
campanya per promoure l'ús responsable dels antibiòtics
dirigida als ciutadans i als professionals sanitaris en les diferents
illes de la nostra comunitat, ha enviat díptics informatius a
cadascuna de les oficines de farmàcia, al centre hospitalari i al
centre d'Atenció Primària de Formentera.

Per altra banda, a les oficines de farmàcia de l'illa de
Formentera i en base al decret pel qual es crea la xarxa d'alertes
de les Illes Balears sobre riscs per a la salut derivats de
medicaments o altres productes farmacèutics, s'ha iniciat un nou
sistema de notificació d'alertes de seguretat i qualitat i notes
informatives, en substitució del procediment actual via fax.

5. Per la seva part, la Direcció General d'Avaluació i
Acreditació continuarà impulsant el Decret de voluntats
anticipades amb una nova oficina a Eivissa, que contribuirà a
estalviar, dins la mesura del possible, desplaçaments per als
ciutadans de Formentera.

En referència a l'Estratègia de cardiopatia isquèmica,
impulsarem la formació en reanimació cardiopulmonar bàsica
per tal d'oferir una millor preparació al personal sanitari i així
poder reaccionar d'una manera més ràpida i eficient.

Palma, 19 de juny de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 2577/10, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnat de
Sa Graduada de Maó. (BOPIB núm. 130, de 4 de juny de
2010).

Per tal de conèixer la mobilitat que ha de realitzar per anar
a l'escola l'alumnat del colAlegi Sa Graduada de Maó, a quins
carrers viuen els alumnes i les alumnes matriculats actualment
al colAlegi públic Sa Graduada de Maó?

Adjunt vos remet llistat en la distribució per domicili
familiar de l'alumnat del CP Sa Graduada de Maó.
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Palma, 18 de juny de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2624/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a requisits
exigits per la Fundació Balears a l'Exterior als joves per
assistir a l'escola de joves d'Ascochinga de Córdoba
(Argentina). (BOPIB núm. 130, de 4 de juny de 2010).

Quins requisits s'exigeixen des de la Fundació Balears  a
l'Exterior als joves de les cases i centres balears radicats a
l'exterior per assistir a l'escola de joves d'Ascochinga de
Córdoba (Argentina)?

Els requisits per accedir a l'Escola de Primavera 2010 són:
• Tenir entre 18 i 34 anys en el moment de la inscripció.
• Ser considerat balear als efectes de la Llei 3/1992, de 15 de

juliol (BOIB 17/07/1992).

Informació addicional.
La Fundació Balears a l'Exterior, en colAlaboració amb la

Fundació Càtedra Iberoamericana de la Universitat de les Illes
Balears, convoca els joves descendents de Balears d'Argentina,
Xile i Uruguai a participar al concurs de formació presencial i
trobada juvenil Escola de Primavera 2010.

Finalitat.
Dotar als joves descendents de Balears de coneixements

bàsics de la cultura balear i gestió administrativa per
l'administració d'entitats sense ànim de lucre i en particular dels
programes i subvencions de la Fundació Balears a l'Exterior.

Característiques.
• Es desenvoluparà entre els dies 9 i 13 de setembre de 2010,

a la localitat d'Ascochinga.
• El curs de formació, l'estada i els trasllats són de caràcter

gratuït per a tots els seleccionats i seleccionades.
• El curs està obert a tots els joves balears i de descendents de

balears residents a Argentina, Xile i Uruguai. La tramitació
de la inscripció a través de la casa o centre balear no suposa
cap prioritat en la selecció.

• Corresponen 7 places per a cada comunitat balear i 5 per a
joves descendents de balears que resideixin a zones allà on
no hi ha cap casa o centre balear. En total hi havia previstes
100 places.

Temari.
• Història de les Illes Balears.
• Gastronomia balear.
• Tramitació i justificació de les subvencions de la Fundació

Balears a l'Exterior.

Cost previst.
30.000 euros.

Termini d'inscripció.
Inicialment el termini d'inscripció era el 14 de maig,

posteriorment es va ampliar fins el 28 de maig per facilitar el
procés d'inscripció.

Participants.
El dia 28 de maig va finalitzar el termini d'inscripció amb un

total de 90 joves, tots ells balears o descendents, a excepció del
coordinador i portaveu dels joves a l'exterior, Matías San
Hilario de San Pedro, que participarà a l'escola en qualitat de
coordinador.

Altres consideracions.
Arran de les converses mantingudes amb Matías San

Hilario, coordinador dels grups de joves i contacte directe amb
la Fundació, hem detectat dos punts amb certes discrepàncies:

- El fet que els balears i descendents es puguin inscriure
directament sense necessitat de fer-ho mitjançant la casa balear.

Respecte d'aquest punt, cal aclarir que han quedat 10 places
sense ocupar, per tant, no ha quedat cap solAlicitud desatesa, tant
les inscripcions procedents de les cases balears com les que ho
han fet de manera directa podran participar de l'escola.

- Que al temari no hi hagi ball de bot i no s'enviï cap
professor de les illes per fer formació de ball.

S'ha de tenir present que aquesta escola es du a terme dins
el marc del conveni amb la Fundació Càtedra Iberoamericana de
la Universitat de les Illes Balears, amb això es pretén que la
formació esdevengui seriosa i productiva, com és evident la
UIB no fa formació de ball de bot.

En qualsevol cas des de la Fundació s'ha proposat fer ball
com a activitat extracurricular, aportant DVD i altre material
didàctic.

- El fet que balears i descendents de balears que no
participen a les cases tenguin accés a ajudes sempre ha estat un
punt de fricció entre les cases balears i el Govern.

Des de la Fundació tenim l'obligació d'obrir totes els ajudes
i subvencions a tots els balears i descendents, pertanyin o no a
una comunitat balear assentada a l'exterior. El cas contrari
constituiria una ilAlegalitat.

Tenim una conversa "informal" d'una reunió virtual entre els
representants dels joves de totes les cases allà on queden
reflectides aquestes discrepàncies.

Palma, 21 de juny de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència, mitjançant resolució del dia 17 de
novembre de 2008, comunicada mitjançant l’escrit RGS 11762
de dia 18 de novembre de 2008, en ús de les facultats previstes
a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, aprovà
el nomenament del Sr. Joan Carles Chavarria Espuny com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Mixt
i que per acord de la Mesa de dia 2 de març de 2010 i per
resolució de la Presidència de dia 11 de març de 2010 fou
ratificat en el càrrec anterior.
                   

Atès l'escrit amb RGE núm. 3088 de dia 30 de juny de 2010,
pel qual el diputat i les diputades del Grup Parlamentari Mixt,
Hble. Sr. Josep Melià Ques, Hble. Sra. Isabel Alemany Moyà i
Hble. Sra. Maria Antònia Sureda Martí, solAliciten el cessament
del Sr. Joan Carles Chavarria i Espuny com a personal eventual
adscrit al grup esmentat, amb efectes des de dia 30 de juny de
2010. 

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. El cessament del Sr. Joan Carles Chavarria i Espuny com a
personal eventual amb categoria administrativa assimilada
a la de cap de negociat (grup C1/C, nivell 23) adscrit al
servei del Grup Parlamentari Mixt, amb efectes econòmics
i administratius des de dia 30 de juny de 2010.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en
el termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta,
tot d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de 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 des
de la data de notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a  30 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Nomenament de personal eventual.

Resolució  de Presidència

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les

Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres
de la Mesa de la Cambra i estan dotades pressupostàriament.

B. Mitjançant l’escrit RGE núm. 3091 de dia 1 de juliol de
2010, el diputat Hble. Sr. Josep Melià Ques, i les diputades
Hble. Sra. Isabel Alemany Moyà i Hble. Sra. Maria Antònia
Sureda Martí, del Grup Parlamentari Mixt, proposen el
nomenament del Sr. Antoni Llabrés i Martorell com a
personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Antoni Llabrés i Martorell com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C, nivell 23),  adscrit al
servei del Grup Parlamentari Mixt, amb efectes econòmics
i administratius des de dia 2 de juliol de 2010.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de 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 des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 2 de juliol de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Aina Rado i Ferrando.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 120, de 20 de març de
2010.

- Pàg. 4100. Proposició de llei de declaració d'interès autonòmic
de la construcció del camp de golf de Son Bosc a Muro.
Exposició de motius.

Al tercer paràgraf, on diu: ... de normes legals singulars en
tenim ...
Hi ha de dir: ... de normes legals singulars el tenim ...

Al setè paràgraf, on diu: ... com a norma legislatura singular, ...
Hi ha de dir: ... com a norma legislativa singular, ...

- Pàg. 4100. Proposició de llei de declaració d'interès autonòmic
de la construcció del camp de golf de Son Bosc a Muro.
Exposició de motius, apartat II.

Al punt 2, lletra a), on diu: ...Llei 22/1988 e 28 de juliol ...
Hi ha de dir: ... Llei 22/1988, de 28 de juliol ...

Al punt 2, lletra c), on diu: ... el nivell de qualitat per la
normativa ...
Hi ha de dir: ... el nivell de qualitat exigit per la normativa ...

- Pàg. 4101. Proposició de llei de declaració d'interès autonòmic
de la construcció del camp de golf de Son Bosc a Muro.
Exposició de motius, apartat II.

Al paràgraf que comença per "Queda constatat ...", on diu: ...
declaració d'interès general de les obres, ...
Hi ha de dir: ... declaració d'interès general de les obres i
instalAlacions, ...

- Pàg. 4101. Proposició de llei de declaració d'interès autonòmic
de la construcció del camp de golf de Son Bosc a Muro.
Exposició de motius, apartat III.

Al primer paràgraf, on diu: És pacífic que els grans línies ...
Hi ha de dir: És pacífic que les grans línies ...

Al quart paràgraf, on diu: ... la divulgació de les experiències
realitzades...
Hi ha de dir: ... la divulgació de les experiències realitzables ...

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 135, de 2 de juliol de
2010.

-  Pàg. 4889 i 4893. Respostes a preguntes. Apartat B).
On diu: RGE núm. 1757/10, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 1856/10, ...
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