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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4779/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts 2012 (I). (BOPIB
núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4780/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts 2012 (II).
(BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4768/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla e defensa contra incendis
forestals de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 23, de 25 de
novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4778/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Consell d'administració d'IB3.
(BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4772/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sistema bibliotecari. (BOPIB
núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4781/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pressuposts 2012 (III). (BOPIB núm. 23,
de 25 de novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4765/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
coordinador de Salut amb associacions de pacients. (BOPIB
núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4767/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Mesa de batles d'Eivissa i
Formentera. (BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4771/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a xarxa d'oficines del SOIB.
(BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4777/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compromisos en salut i
serveis socials. (BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4769/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Projecte Ibsalut 2020. (BOPIB
núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4773/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a préstec bancari. (BOPIB núm.
23, de 25 de novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4770/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió de la Comissió
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Interdepartamental de Turisme. (BOPIB núm. 23, de 25 de
novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4774/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració del Govern amb
l'Ajuntament de Manacor en relació amb el pont d'Es Riuet.
(BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4776/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla director de simplificació
administrativa. (BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4775/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria d'energies
renovables i eficiència energètica. (BOPIB núm. 23, de 25 de
novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4766/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a Llei
de dependència. (BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 4782/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts 2012 (IV).
(BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de novembre de 2011, rebutjà, en votació conjunta, les esmenes
a la totalitat de devolució RGE núm. 4656/11 i 4576/11,  dels
Grups Parlamentaris Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca al Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2012 (BOPIB núm. 20, de 9 de novembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Aprovació de les quanties dels pressuposts de la comunitat

autònoma i de les quanties dels pressuposts de les entitats
públiques empresarials, de les societats mercantils públiques,
de les fundacions del sector públic de la CAIB, de l'Ibsalut, de
l'entitat de dret públic Gestió Sanitària de Mallorca, de les
fundacions públiques sanitàries dependents de l'Ibsalut i de
l'Agència Tributària de les Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de novembre de 2011, aprovà per 35 vots a favor, 22 en contra
i cap abstenció, les quanties globals següents:
• Dels pressuposts de la CAIB i dels seus organismes

autònoms per a l'exercici de 2012, els estats de despeses i
ingressos dels quals s’eleven a tres mil sis-cents
setanta-quatre milions nou-cents dos mil tres-cents
vint-i-dos euros (3.674.902.322 i).

• Dels pressuposts de les entitats públiques empresarials de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2012, els
estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a tres-cents
noranta-set milions dos-cents dotze mil vuit-cents quatre
euros (397.212.804 i).

• Dels pressuposts de les societats mercantils  públiques de la
CAIB per al 2012, els estats de despeses i ingressos dels
quals s'eleven a setanta-set milions quatre-cents setanta-un
mil set-cents quaranta-dos euros (77.471.742i).

• Dels pressuposts de les fundacions del sector públic de la
caib per al 2012, els estats de despeses i ingressos dels quals
s'eleven a cinquanta-tres milions sis-cents vuitanta-cinc mil
cent trenta-sis euros (53.685.136 i).

• Dels pressuposts de l’ibsalut per al 2012, els estats de
despeses i ingressos dels  quals s'eleven a mil cent
vuitanta-set milions cinc-cents trenta-set mil cent
noranta-nou euros (1.187.537.199 i).

• Dels pressuposts de l’entitat de dret públic Gestió Sanitària
de Mallorca (GESMA) dependent de l’ibsalut per al 2012,
els estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a
quaranta milions sis-cents cinquanta un mil set-cents
seixanta-tres euros (40.651.763 i).

• Dels pressuposts de les fundacions públiques sanitàries
dependents de l’ib-salut per al 2012, els estats de despeses
i ingressos dels quals s'eleven a dos-cents devuit milions
cinc-cents mil cinc-cents quaranta-set euros (218.500.547
i).

• Dels pressuposts de l’Agència Tributària de les Illes Balears
per al 2012, els estats de despeses i ingressos dels quals
s'eleven a deu milions dos-cents setanta mil quatre-cents
noranta euros (10.270.490 i).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre
de 2011, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4179/11, relativa a Fons de Cooperació Municipal,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata la mala gestió

del Fons de Cooperació Municipal duita a terme per part de
l'anterior govern autonòmic, tota vegada que va destinar una
part de l'assignació prevista per a 2011 a amortització de deute,
i a més va bloquejar una altra part important de l'assignació amb
motiu del Pla de Sanejament que va elaborar i proposar al
Ministeri d'Economia i Hisenda.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a regularitzar la situació del Fons de Cooperació
Municipal tan aviat com sigui possible, a fer efectiu dins l'any
2011 el 25% de l'import corresponent, a comprometre el 75%
restant també a càrrec dels pressuposts de 2011, i a fer
l’oportuna previsió pressupostària l'any 2012 per tal que es
consignin les quantitats que corresponguin segons la legislació
vigent."

A la seu del Parlament, 29 de novembre de 2011.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La vicepresidenta de la comissió:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre
de 2011, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4180/11, relativa a presó ubicada al terme
municipal de Maó, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1.El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de

l'Interior a aturar el trasllat de nous presos a la presó de Maó
fins que no se n'hagin solucionat els problemes de seguretat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l'Interior a crear i dotar el corresponent mòdul per a interns de
la presó a l'Hospital Mateu Orfila, amb l'objecte d'evitar
situacions com les protagonitzades recentment en aquest centre
hospitalari.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l'Interior a dotar convenientment les places de les forces de
seguretat de l'Estat al municipi de Maó, evitant així que el servei
que presten al seu municipi se’n ressenti arran de les dotacions
destinades a la vigilància de la presó, tal i com passa
actualment.

4. El Parlament de les Illes Balears reprova el Ministeri de
l'Interior per haver enganat la ciutadania de Menorca per,
primer, dir que es feia un centre de reinserció social -quan en
realitat es tractava d'una presó-, i després, per dir que la presó
només allotjaria interns vinculats amb Menorca; i l'insta a
adoptar totes les mesures necessàries per tal que la presó de
Menorca sigui segura i compti amb els efectius policials
pertinents per a la seva salvaguarda."

A la seu del Parlament, 29 de novembre de 2011.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La vicepresidenta de la comissió:
Lourdes Aguiló i Bennasar.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de
novembre de 2011, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 43570/11, relativa a 20 de novembre Dia
universal de la infància, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

C)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu

compromís amb el compliment de la Declaració Internacional
sobre els Drets de la Infància i la voluntat política d’intensificar
els esforços encaminats a construir un món més apropiat per a
la infància.

2. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques competents a dedicar tots els esforços
necessaris per garantir el benestar de la infància en la nostra
societat i a promoure la responsabilitat conjunta a aquest
respecte, dels pares i les mares, de les famílies, dels tutors legals
i d’altres persones a la cura de les quals s’han encomanat els
nins i les nines, així com de la societat sencera.

3. El Parlament de les Illes Balears reconeix la gran labor
realitzada per les entitats a favor dels menors i, concretament,
la realitzada per UNICEF Espanya i la seva contribució
solidària i generosa a favor de la infància al nostre país en el seu
50 aniversari.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a nomenar tan aviat com sigui possible la persona
responsable de dirigir l’Oficina de Defensa dels Drets del
Menor."

A la seu del Parlament, 29 de novembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm.
3839/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nomenament de càrrecs de
directius d'IB3. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència que exerceix les funcions de director de
l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm.
3840/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conflicte generat per
nomenament de càrrecs de directius d'IB3. (BOPIB núm. 22, de
18 de novembre).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència que exerceix les funcions de director de
l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm.
4374/11, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projecte de pressuposts.
(BOPIB núm. 22, de 18 de novembre).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència que exerceix les funcions de director de
l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm.
4483/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a gestions per recuperar el
consens. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència que exerceix les funcions de director de
l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm.
4484/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
privatització. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència que exerceix les funcions de director de
l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm.
4490/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a programació de tardor
d'IB3. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre).

La contestaren a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència que exerceix les funcions de director de l'EPRTVIB
i el Sr. Gerent de l'ens.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm.
4491/11, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures d'austeritat.
(BOPIB núm. 22, de 18 de novembre).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència que exerceix les funcions de director de
l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm.
4492/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciació de la
nostra idiosincràsia. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència que exerceix les funcions de director de
l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.



910 BOPIB núm. 25 -  9 de desembre de 2011

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm.
4493/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a deute a IB3. (BOPIB
núm. 22, de 18 de novembre).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència que exerceix les funcions de director de
l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm.
4494/11, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya "Tots donam
una mà". (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència que exerceix les funcions de director de
l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm.
4495/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reestructuració de la
direcció de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 22, de 18 de novembre).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència que exerceix les funcions de director de
l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de novembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm.
4496/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a delegació de
competències. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Conseller de
Presidència que exerceix les funcions de director de
l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 23 de novembre de 2011, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 4266/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció i defensa dels drets dels consumidors i
usuaris a l'àmbit del sector aeri. (BOPIB núm. 19, de 4 de
novembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre
de 2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3993/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a preservació de les
praderies de posidònia. (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de
2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre
de 2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4268/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Conveni façana
marítima IBAVI-Ajuntament de Palma. (BOPIB núm. 19, de 4
de novembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de novembre de 2011, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 3984/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment del Pla Oci 60. (BOPIB núm. 18, de 28
d'octubre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de novembre de 2011, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 4337/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Consorci borsa
d'allotjaments turístics. (BOPIB núm. 21, d'11 de novembre de
2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre
de 2011, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4339/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a títol o carnet de família
monoparental a les Illes Balears. (BOPIB núm. 21, d'11 de
novembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant comissió RGE núm. 3268/11, 3275/11 i 3602/11.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre
de 2011, atesa l'absència del conseller d'Administracions
Públiques, quedaren ajornades les preguntes esmentades,
presentades per la diputada Hble. Sra. Pilar Costa i Serra, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a modificació de
l'estructura de GEIBSAU, a centre d'emergències 112 a Eivissa
i a policia turística i publicades al BOPIB núm. 14, de 30 de
setembre, i núm. 16, de 14 d'octubre, ambdós d'enguany.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5136/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a partida pressupostària de prestació
ortoprotèsica. (Mesa de 7 de desembre de 2011).

RGE núm. 5705/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
l'Escola d'Hostaleria i Turisme. (Mesa de 7 de desembre de
2011).

RGE núm. 5706/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació del calendari escolar (I). (Mesa de 7 de desembre
de 2011).

RGE núm. 5707/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords de
formació d'hostaleria i turisme. (Mesa de 7 de desembre de
2011).

RGE núm. 5708/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació del calendari escolar (II). (Mesa de 7 de desembre
de 2011).

RGE núm. 5709/11, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació del calendari escolar (III). (Mesa de 7 de
desembre de 2011).

RGE núm. 5710/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques
de la dona, gènere i igualtat. (Mesa de 7 de desembre de
2011).

RGE núm. 5711/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
regulador de la producció agrària ecològica (III). (Mesa de 7
de desembre de 2011).

RGE núm. 5712/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantes
dessaladores. (Mesa de 7 de desembre de 2011).

RGE núm. 5713/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
regulador de la producció agrària ecològica (II). (Mesa de 7
de desembre de 2011).

RGE núm. 5714/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
regulador de la producció agrària ecològica (I). (Mesa de 7 de
desembre de 2011).

Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El director del Servei de Salut, a una reunió celebrada amb
l'Associació d'Ortesistes i Protesistes va anunciar la creació
d'una partida específica per dotar de fons propis la prestació
ortoprotèsica.

A una pregunta parlamentària sobre quina millora suposaria
en relació amb la partida del pressupost de 2011, la consellera
ens va contestar "que el pressupost 2012 s'està elaborant, per
tant no podem saber quina millora suposarà en relació amb el
pressupost de 2011".

Actualment, els pressuposts ja han estat elaborats per part
del Govern.

Quina millora suposa aquesta partida anunciada pel director
del Servei de Salut en relació amb els pressuposts de 2011?

Palma, a 1 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Pot garantir el conseller que tots els cursos a realitzar per
l'Escola d'Hostaleria seran cursos lligats a la certificació de
professionalitat a nivell nacional?

Palma, a 28 de novembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins són els motius pels quals s'ha canviat l'Ordre del
conseller d'Educació i Cultura de 23 de maig de 2011 per la qual
s'estableix el calendari escolar 2011/2012, establint una
reducció de dos dies lectius per a tots els centres escolars de
primària i secundària?

Palma, a 28 de novembre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quins són els acords en formació d'hostaleria i turisme
aconseguits entre l'escola d'Hostaleria i la Federació Hotelera de
Mallorca?

Palma, a 28 de novembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Sap el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats que
la modificació d'una ordre mitjançant una resolució infringeix
la normativa?

Palma, a 28 de novembre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quina raó s'ha modificat el calendari escolar del curs
2011/2012, sense reunir el Consell Assessor del Calendari

Escolar, cosa que constitueix un tràmit preceptiu per fer
qualsevol modificació en l'esmentat calendari escolar?

Palma, a 28 de novembre de 2011.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantia de la conselleria transferida al Consell
Insular de Menorca el 2010, el 2011 i quines les previsions del
2012 en matèria de polítiques de dona, gènere o igualtat?

Palma, a 28 de novembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin deute té pendent el Govern amb el Consell regulador
de la Producció Agrària Ecològica? Indicau-ne el perceptor i la
quantitat.

Palma, a 28 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la participació econòmica anual del Govern de les
Illes Balears en l'amortització i/o el funcionament de cadascuna
de les plantes dessaladores de les nostres illes?

Palma, a 28 de novembre de 2011.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines conclusions han extret de les reunions mantingudes
amb el Consell Regulador de la Producció Agrària Ecològica?

Palma, a 28 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes reunions ha mantingut amb el Consell Regulador de
las Producció Agrària Ecològica?

Palma, a 28 de novembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5110/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a prestacions bàsiques, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 7
de desembre de 2011).

RGE núm. 5123/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a prestacions bàsiques, a contestar davant
la Comissió de Salut. (Mesa de 7 de desembre de 2011).

Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Al Ple de dia 21 de novembre, la consellera de Salut,
Família i Benestar Social va afirmar que "hi ha prestacions

bàsiques irrenunciables". Quines són aquestes prestacions
bàsiques irrenunciables, segons la consellera?

Palma, a 1 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.

Al Ple de dia 21 de novembre, la consellera de Salut,
Família i Benestar Social va afirmar que "hi ha prestacions
bàsiques irrenunciables". Quines són aquestes prestacions
bàsiques irrenunciables, segons la consellera de Salut, Família
i Benestar Social?

Palma, a 1 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5724/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a interrupció voluntària de l'embaràs. (Mesa de 7 de
desembre de 2011).

Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Els embarassos no desitjats constitueixen un problema de
salut pública. De fet a la nostra comunitat autònoma als darrers
anys el nombre d’interrupcions d’embarassos no desitjats
(IVEs) ha augmentat de manera important.

Així a l’any 2003 ens varen produir 2612 IVEs i l’any 2007
foren 3.494, la xifra més alta de tota la història (amb taxes per
1.000 dones de15 a44 anys de 13,70 i 14,91, respectivament, de
les més altes de tota Espanya). Des de finals de l’any 2008 es va
tornar a facilitar la píndola de l’endemà, als centres sanitaris
públics, amb els consells i les orientacions dels professionals
sanitaris de l’Ibsalut. Des de setembre de l’any 2009 és
dispensada a les oficines de farmàcia, sense recepta mèdica,
però amb els consells i les orientacions dels apotecaris.
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Aquestes mesures semblen estar en relació amb les xifres
d’IVEs dels darrers anys, on observem una disminució
progressiva de les IVEs (3.387 l’any 2008 i 3.175 l’any 2009).

Atès que la interrupció voluntària de l’embaràs és una
decisió autònoma, responsable i lliure de cada dona.

Atès que la IVE està reconeguda com a prestació sanitària
i forma part de la cartera de serveis del Sistema Nacional de
Salut.

Atès que és obligació del Servei Balear de la Salut donar
compliment de les obligacions relacionades amb la informació
prèvia al consentiment, a la confidencialitat, a la intimitat i a la
seguretat jurídica de tot el procediment per les dones i els
professionals sanitaris.

Atès que és una obligació de l’Ibsalut garantir que la IVE
sigui una prestació del Servei Balear de la Salut en les
condicions que marca la Llei2/2010 i el RD 825/2010.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari socialista
presenta la següent

Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de la
Salut i la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a
reconèixer el dret a la maternitat lliurament decidida i que les
dones puguin prendre la decisió inicial sobre el seu embaràs i
que la seva decisió, conscient i responsable, sigui respectada.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de la
Salut i la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a
desenvolupar un pla d’educació afectivosexual i reproductiva,
d’accés universal a pràctiques clíniques efectives de planificació
de la reproducció.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de la
Salut i la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social que les
IVEs es desenvolupin amb la informació prèvia al consentiment,
amb protecció a la intimitat, amb la confidencialitat necessària
i amb tota la seguretat jurídica que defineix la normativa vigent.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de la
Salut i la conselleria de Salut, Família i Benestar Social a
garantir l’accés a la prestació de la IVE a la nostra comunitat
autònoma.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de la
Salut i la conselleria de Salut, Família i Benestar Social a
aplicar les mesures precises per garantir el dret a la prestació
sanitària de la IVE, inclosa a la cartera de serveis del Sistema
Nacional de Salut, en els supòsits i amb els requeriments
establerts a la Llei2/2010 i al RD 835/2010.

6. El Parlament de les Illes Balears insta al Servei Balear de la
Salut i a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a
realitzar la prestació sanitària de la IVE a centres de la xarxa
sanitària pública o a centres privats concertats i acreditats.

Palma, a 5 de desembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 3353/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ingressos de
les concessions dels ports de titularitat autonòmica. (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quins ingressos l'any 2010 varen suposar per a la
comunitat autònoma cadascuna de les concessions de gestió
dels ports de titularitat autonòmica?

Ports Import
Addaia SA 156.242,15
Asociación Deportiva Club Náutico 
de Palma Nova: 6.182,29
Club de Vela Port d'Andratx 1.086.145,29
Club Esportiu Cala'n Bosch SL 331,03
Club Marítim Sant Antoni de la Platja 1.913,61
Club Nàutic Can Picafort 4.128,24
Club Nàutic Ciutadella 62.599,56
Club Nàutic Fornells 33.704,32
Club Nàutic Sa Ràpita 181.371,05
Club Nàutic s'Arenal 2.614,06
Club Nàutic Santa Ponça 482,26
Club Nàutic Cala Gamba 3.237,42
Club Nàutic Cala Rajada 70.908,63
Club Nàutic Portocolom 176.047,04
Club Nàutic Portocristo 196.040,44
Club Nàutic Portals Vells 72.921,90
Club Nàutic Port de Pollença 20.453,03
Club Nàutic Sant Antoni Portmany  260.992,92
Club Nàutic Serranova 28.376,34
Club Nàutic s'Estanyol    8.520,33
Marina de Bonaire, SL (Cocodrilo)  27.163,06
Marina de Cala d'Or, SA 10.571,26
Merlin SA (Santa Eulàlia) 11.983,62
Ocibar SA (Port Adriano) 263.508,84
Port Punta Portals, SA 5.810,88
Reial Club Nàutic Portopetro 135.128,90
Nuevos Puertos Deportivos (Sóller) 111.835,72
Total 2.939.214,19

Palma, 28 d'octubre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 3354/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ingressos dels
ports de titularitat autonòmica. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quins ingressos l'any 2010 varen suposar per a la
comunitat autònoma la gestió de cada un dels ports de
titularitat autonòmica?

Ports Import
Port d'Andratx 348.752,84
Port de Sóller 952.195,56
Port de Pollença 1.020.471,72
Cala Rajada 207.518,42
Portocristo 322.990,46
Cala Bona 227.902,55
Portocolom 422.491,18
Cala Figuera 127.627,60
Portopetro 84.422,79
Colònia Sant Jordi 396.711,16
Sant Antoni 1.077.630,46
Ciutadella 1.150.894,86
Fornells 401.698,92
Oberta 34.440,55
Total 6.775.749,07

Palma, 28 d'octubre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 3355/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a cost dels ports
gestionats pel Govern. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Quin cost econòmic de 2010 suposà per al Govern de les
Illes Balears la gestió de cadascun dels ports que gestiona
directament?

Ports de les Illes Balears no va obtenir cap subvenció del
Govern de les Illes Balears per a la gestió dels ports durant l'any
2010.

Palma, 28 d'octubre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 3364/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris de carrera cessats en llocs de lliure designació a
la Conselleria d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 15,
de 7 d'octubre de 2011).

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

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 3365/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris de carrera cessats en llocs de lliure designació a
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Relació de noms dels funcionaris de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori entre l'1 de juliol i el
15 de setembre de 2011, amb indicació del lloc de treball que
ocupaven i el lloc al qual han estat adscrits.

La relació de personal funcionari que ha cessat en llocs de
lliure designació entre l'1 de juliol i el 15 de setembre de 2011
a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori és la
següent:

Llinatges i nom Lloc de feina on cessen Llocs de nova
adscripció

Canalis Hernández,
Oscar

Cap del departament
tècnic

Cap del servei de
desenvolupament
urbanístic del sòl

Martínez Hueso Ferrer,
Teresa

Cap de departament
d'Habitatge

Cap de servei d'altra
conselleria

Amengual Vich, Antonia
Maria

Cap del departament de
gestió i coordinació

No pertany a aquesta
administració

Ramos Canales, Juan
José

Secretari personal Lloc base auxiliar

Massutí Jaume, Catalina Cap del departament de
Biodiversitat

Cap del serveis d'Espais
Naturals

Vergas Font, Joan
Miquel

Cap del departament de
Transport Aeri i Marítim

Cap de servei d'altra
conselleria

Nadal Coll, Josep Xavier Cap del servei
d'Agricultura

Lloc base tècnic superior

Ferrer Martorell,
Magdalena

Secretària personal Secretària personal

Palma, 27 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzà.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 3366/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris de carrera cessats en llocs de lliure designació a
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Relació de noms dels funcionaris de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats entre l'1 de juliol i el 15 de
setembre de 2011, amb indicació del lloc de treball que
ocupaven i lloc al qual han estat adscrits.

Pràcticament tots els cessaments es corresponen a empleats
que ocupaven els llocs en comissió de serveis, per tant, no hi ha
adscripcions, simplement tornen al lloc del qual són titulars (la
majoria docents). Adscripció pròpiament dita només hi ha la de
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Maria Gloria Estades Janer que ha estat adscrita a un lloc base
auxiliar de la Conselleria de Turisme.

Els cessaments en el període de referència han estat els
següents:

Nom Codi lloc Lloc

Molina Alcántara, María
del Carmen

F0114018A Cap del servei d'Administració i
Programes Exteriors

Pla Manuel-Rimbau,
Susana

F01140230 Cap del servei d'Ensenyaments
artístics

Pujol Bosch, Antonina F01140085 Cap del servei de Política de
Normalització Lingüística

Estades Janer, Maria
Glòria

F01760073 Secretària personal

Díaz Gual, Graciela
Catalina

F01760126 Secretària personal

Roig Sarralde, Francisca
Maria

F01760075 Secretària personal

Flores Clemente, Alberto
José

F01030051 Cap del departament de Planificació
i Centres

Sbert Garau, Miquel F01030011 Cap del departament d'Inspecció

Miró Munar, Josefa
Maria

F01760074 Secretària personal

Amat Ortega, Rosario F01140089 Cap del servei de Planificació i
Participació de Formació
Professional

Riera Riutort, Antonia F0103002C Directora de l'Institut per a
l'Educació de la Primera Infància

Alarcon Zamora, Marco
Antonio

F01140088 Cap del servei de Relacions
Sindicals

Alorda Vilarrubias,
Maria Francisca

F01140096 Cap del servei d'Innovació
Educativa

Ramis Gómez, Francisco F01140097 Cap del servei d'Oferta Formativa i
Infraestructures

Barceló Taberner,
Margalida

F01140098 Cap del servei de Formació
Permanent del Professorat

Fiol Pizá, Antonia Maria F01140085 Cap del servei de Política de
Normalització Lingüística

Estaras Fernández, Juan F02270001 Director de l'Institut de
Qualificacions Professionals

Frau Pastor, Antoni F01140101 Cap del servei de Contractació i
Recursos

Vidaña Fernández, Luis F011400101 Cap del servei d'Escolarització,
Informació, Títols i Convalidacions

Mainó Vaquer, Miguel
Ángel

F01140102 Cap del servei de Centres

Palma, 11 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 3367/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris de carrera cessats en places de lliure designació a
la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Relació de noms dels funcionaris de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació a la Conselleria de
Turisme i Esports entre l'1 de juliol i el 15 de setembre de
2011, amb indicació del lloc de treball que ocupaven i lloc al
qual han estat adscrits.

Cessaments de la Conselleria de Turisme i Esports entre l'1 de
juliol i el 15 de setembre de 2011:

Cessaments en llocs de LB

Nom M. Esther Vicens Buades

Relació Baixa

Data 18/07/2011

Lloc de cessament Secretària personal

Codi lloc F01760059

Unitat Conseller de Turisme i Esports

Adscripció Base Auxiliar Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori

Codi lloc F01470243

Nom Bartolomé Alcover Bisbal

Relació Baixa

Data 12/09/2011

Lloc de cessament Cap dels Serveis Comuns

Codi lloc F01030035

Unitat Conseller de Turisme i Esports

Adscripció Cap del departament de Transport Aeri i Marítim,
Conselleria de Turisme i Esports

Codi lloc F0103001C

Nom M. del Pilar Cabota Sainz

Relació Baixa

Data 04/07/2011

Lloc de cessament Cap d'Ordenació i Planificació

Codi lloc F01030042

Unitat Direcció General de Turisme

Adscripció Adjunt Departament Secretaria Genera Conselleria

Codi lloc F0003002

Nom Carmen Antonia Bonet Rosselló

Relació Baixa

Data 14/07/2011

Lloc de cessament Secretària personal
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Codi lloc F01760004

Unitat Direcció General d'Esports

Adscripció Secretària personal Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori

Codi lloc F0166042

Nom Antoni Perelló Mulet

Relació Baixa

Data 07/09/2011

Lloc de cessament Tècnic superior

Codi lloc F0192003R

Unitat Direcció General d'Esports

Adscripció Cap de secció XIII de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social

Codi lloc F01130411

Nom M. Teresa Martínez-Hueso

Relació Baixa

Data 12/07/2011

Lloc de cessament Cap de servei UAC

Codi lloc F01140081

Unitat Direcció General d'Esports

Adscripció Cap del servei de Joventut. Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats

Codi lloc F01400180

Nom Jesús Salom Vallés

Relació Baixa

Data 22/08/2011

Lloc de cessament Director

Codi lloc F00460008

Unitat Escola Nacional Calanova

Adscripció Professor. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Codi lloc

Nom Joan Miquel Bergas Font

Relació Baixa

Data 31/07/2011

Lloc de cessament Cap del departament de Transport Aeri i Marítim

Codi lloc F0103001C

Unitat Direcció General de Ports i Aeroports

Adscripció Cap de servei de Transport Aeri i Marítim

Codi lloc F0103001C

Palma, 28 d'octubre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 3368/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris de carrera cessats en llocs de lliure designació a
la Conselleria de Presidència. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre
de 2011).

Relació de noms dels funcionaris de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació a la Conselleria de
Presidència entre l'1 de juliol i el 15 de setembre de 2011, amb
indicació del lloc de treball que ocupaven i lloc al qual han
estat adscrits.

Aguiló Bennàssar, Lourdes.
Cessament: F01030041. Cap del Departament de coordinació
dels Serveis Jurídics de les Conselleries i dels Ens
Instrumentals.
Adscripció: F01220002 Advocats de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Aguiló Monjo, Pedro Antonio.
Cessament: F02510001 Director/a de l'Advocacia de la
comunitat autònoma.
Adscripció: F01030003 Cap del Departament Contenciós i
Constitucional.

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

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 3369/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris de carrera cessats en llocs de lliure designació a
la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Relació de noms dels funcionaris de carrera que hagin estat
cessats en llocs de lliure designació a la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació entre l'1 de
juliol i el 15 de setembre de 2011, amb indicació del lloc de
treball que ocupaven i lloc al qual han estat adscrits.

Els funcionaris i funcionàries de carrera que han estat
cessats en llocs de lliure designació en les dates solAlicitades són
les següents:

15-07-2011 Oliver Payeras, Isabel. Cap del servei de Salut
Laboral (F01140154). Adscripció: Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social; psicòloga.

18-07-2011. Vicens Buades, Maria Ester. Secretària personal
(F0176008A). Adscripció: Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, lloc base auxiliar.

18-07-2011. Santella Esparell, Maria Dolores. Secretària
personal (F0176008A). Adscripció: Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació; lloc base
auxiliar.
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28-07-2011. Díaz de Castro, Maria del Pilar. Cap del servei de
gestió administrativa (F01140330). Adscripció: SOIB; Cap del
servei de polítiques actives de formació.

31-07-2011. Buades Castell, Sebastià. Xofer. Adscripció:
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori; xofer.

Palma, 25 d'octubre de 2011.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 3370/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
funcionaris de carrera cessats en llocs de lliure designació a
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Relació de noms dels funcionaris que hagin estat cessats en
llocs de lliure designació a la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social entre l'1 de juliol i el 15 de setembre de 2011,
amb indicació del lloc de treball que ocupaven i lloc al qual
han estat adscrits.

Aquesta pregunta parlamentària és una reiteració de la
pregunta RGE núm. 3536/11, ja que inclou bona part del
període de temps que s'hi solAlicita.

Maria del Carmen Masip Pinilla (4897)
Codi Lloc que ocupava: F01760124 Secretària personal.
Lloc adscrit: Jubilació forçosa 31-08-2011.

Maria Isabel Fuster Ferrer (103771)
Codi Lloc que ocupava: F01030026 Cap departament.
Lloc adscrit: F0114009 Cap Servei d'Educació, Formació i
Informació.

Maria Isabel Fuster Ferrer (103771)
Codi Lloc que ocupava: F0114009 Cap Servei d'Educació,
Formació i Informació.
Lloc adscrit: F01140347 Cap Servei d'Immigració.

Joana Rovira López (109000)
Codi Lloc que ocupava: F01030022 Cap Departament de la
Coordinació autonòmica del Pla d'addiccions i
drogodependències de les Illes Balears.
Lloc adscrit: amb data 01-07-2011 no ocupa cap plaça del
Govern balear.

Gemma Cartegena Molina (104412)
Codi Lloc que ocupava: F01760054 Secretària personal
Lloc adscrit: amb data 01-07-2011 no ocupa cap plaça de la
nostra conselleria.

Palma, 4 de novembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 3399/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a PROAGRO 2010.
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Com farà efectives el conseller d'Agricultura les
aportacions per valor de 574.800 euros del PROAGRO 2010
que el Govern havia compromès a les explotacions agràries
menorquines?

Us reiteram la resposta escrita amb RGE núm. 2303/11,
donat que a hores d'ara no hi ha hagut can canvi que justifiqui
una resposta diferent: dia 12 de març de 2011 es va signar un
conveni entre la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori del Govern de les Illes Balears (abans Conselleria de
Presidència) i el Consell Insular de Menorca, per tal de
desenvolupar, executar i finançar accions de foment del sector
ramader de l'illa de Menorca per tal d'atendre les pèrdues
ocasionades en el subsector lacti boví de Menorca.

El Consell Insular de Menorca ha de dur a terme les
actuacions de foment objecte del present conveni, mitjançant la
convocatòria d'ajuts adreçats als titulars d'explotacions del
sector bestiar boví lleter de Menorca i, segons conveni, ha de
justificar abans de dia 30 de novembre de 2011 el pagament de
les ajudes. El pagament del Conveni es va tramitar com
pagament anticipat. Consultada la base del SAP, queda acreditat
que el document comptable corresponent no ha estat pagat per
la Tresoreria de la caib per un problema provisional de
liquidesa.

Palma, 10 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzà.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 3403/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a competències
d'artesania (III). (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quan té previst el Govern de les Illes Balears treure les
convocatòries d'ajudes del 2011 referides al sector de
l'artesania?

El Govern de les Illes Balears no té previst treure cap
convocatòria d'ajudes al sector de l'artesania durant l'exercici
del 2011.

Palma, 25 d'octubre de 2011.
El vicepresident econòmic, de Promoció Industrial i

d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 3404/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a competències
d'artesania. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Pensa el Govern de les Illes Balears transferir els recursos
econòmics i humans de la competència en artesania que,
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segons l'Estatut d'Autonomia, és una competència pròpia dels
consells insulars?

Mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d'abril (BOIB núm. 51, de
24/04/1999), es varen traspassar al Consell Insular de Menorca,
com també a l'avui extingit Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, les competències que fins a aquell moment exercia
l'Administració de la CAIB en matèria d'agricultura, ramaderia,
pesca i artesania. Les competències atribuïdes als consells
insulars en matèria d'artesania es recullen al capítol II de
l'esmentada llei i l'article 9 disposà que es transferien als
consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera el
personal i els béns i drets afectats als traspassos que
s'especificaven en els annexos II i III, respectivament.

Pel que fa al Consell Insular de Mallorca, que no havia
assumit les competències en matèria d'artesania amb la resta de
consells, aquestes es traspassaren mitjançant el Decret 80/2010,
de 18 de juny (BOIB núm. 95, de 24/06/2010).

Palma, 25 d'octubre de 2011.
El vicepresident econòmic, de Promoció Industrial i

d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 3405/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a competències
d'artesania (II). (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quan preveu el Govern de les Illes Balears transferir els
recursos econòmics i humans de la competència en artesania
als consells insulars?

Mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d'abril (BOIB núm. 51, de
24/04/1999), es varen traspassar al Consell Insular de Menorca,
com també a l'avui extingit Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, les competències que fins a aquell moment exercia
l'Administració de la CAIB en matèria d'agricultura, ramaderia,
pesca i artesania. Les competències atribuïdes als consells
insulars en matèria d'artesania es recullen al capítol II de
l'esmentada llei i l'article 9 disposà que es transferien als
consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera el
personal i els béns i drets afectats als traspassos que
s'especificaven en els annexos II i III, respectivament.

Pel que fa al Consell Insular de Mallorca, que no havia
assumit les competències en matèria d'artesania amb la resta de
consells, aquestes es traspassaren mitjançant el Decret 80/2010,
de 18 de juny (BOIB núm. 95, de 24/06/2010).

Palma, 25 d'octubre de 2011.
El vicepresident econòmic, de Promoció Industrial i

d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 3437/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja de les
estacions. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Amb quins ajuntaments s'ha posat en contacte la
conselleria o la Direcció d'SFM perquè netegin les estacions?

El director gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca ha
mantingut reunions i contactes amb els batles i les batlesses dels
següents ajuntaments: Marratxí, Santa Maria, Consell, Alaró,
Lloseta, Inca, Muro i Sa Pobla.

Palma, 17 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 3438/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja de les
estacions (I). (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quins ajuntaments i amb quina cobertura legal i quines
condicions estan netejant actualment les estacions d'SFM?

La major part de la neteja de les estacions s'ha estat duent a
terme per part del personal propi d'SFM i en alguns casos, com
el d'Inca, l'ajuntament ha estat colAlaborant amb la neteja dels
espais exteriors de l'estació, incloent l'estació d'autobusos i els
passos inferiors.

En el cas de Sa Pobla la neteja realitzada per l'ajuntament es
limita al buidatge de les papereres de l'estació per part de la
brigada municipal, igual que passa a l'estació de Muro.

Palma, 17 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 3439/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a mesures de
"simplificació administrativa". (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre
de 2011).

Quines mesures de simplificació administrativa ha pres la
conselleria fins al moment?

La mesura més important que s'ha pres per part de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori fins al
moment és la redacció d'un esborrany de circular on s'unifiquen
criteris interpretatius de normes. En concret, aquesta circular es
troba en procés intern i pendent d'alAlegacions per part dels
diferents serveis per després elevar-la a informe de la Comissió
de Medi Ambient de les Illes Balears i a firma del conseller.
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Palma, 26 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 3442/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a tramitació IGP.
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

En quin estat de tramitació es troba la IGP de l'oliva
mallorquina?

Han finalitzat els estudis justificatius de caracterització i del
vincle per poder tramitar una denominació d'origen protegida
(DOP) per a l'oliva mallorquina. La conselleria ha redactat una
proposta de plec de condicions i de reglament per a una DOP
Oliva de Mallorca, la qual es va entregar a l'agrupació de
productors que havia manifestat interès en l'esmentada DOP.

A data d'avui encara no s'ha rebut la solAlicitud signada per
cap agrupació, per la qual cosa no s'ha iniciat la tramitació
administrativa.

Palma, 19 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 3443/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a reunions amb el
Consell Regulador de l'Agricultura Ecològica. (BOPIB núm.
15, de 7 d'octubre de 2011).

Quantes reunions ha mantingut el conseller amb el Consell
Regulador de l'Agricultura Ecològica?

Una reunió.

Palma, 10 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 3444/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a beneficiaris d'ajuts
a productors de la patata. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Quina és la relació dels beneficiaris de la convocatòria
d'ajuts als productors de la patata 2011? Indicau-ne el nom i
la quantitat percebuda.

A la data de la seva pregunta encara no s'ha resolt l'ajuda.

Palma, 18 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 3445/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pla pilot 2009 del
PDRS. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

En quin estat d'execució es troba el pla pilot 2009 del
PDRS?

El pla pilot 2009 del PDRS s'anirà justificant en diferents
graus, sempre abans de la data límit, fixada per al dia 30 de juny
de 2012.

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

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 3447/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja de l'estació
intermodal. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quines empreses són les que fan la neteja de l'estació
intermodal, esmentades a la resposta de l'Hble. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a la pregunta RGEP
2242/11, amb data de resposta 25 d'agost de 2011? Indicau-ne
el nom de l'empresa o les empreses i el contracte que tenen
amb l'administració pública.

AMADIP ESMENT. Contracte de serveis de neteja de la
terminal d'autobusos i vestíbuls de l'estació intermodal de
Palma.

Limpiezas Cladera. Neteja del parc immobiliari de l'IBAVI.

Palma, 17 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 3448/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de
desenvolupament rural sostenible. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

En quin estat de tramitació es troba la signatura del Pla
quinquennal referit al Pla de desenvolupament rural
sostenible?

Pendent que s'aprovin els plans de zona.

Palma, 24 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 3449/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a programes i/o
línies de subvencions suprimits. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quins programes i/o línies de subvencions ha suprimit la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori des de juny
de 2011 que afectin agricultors, ramaders i sector primari en
general?

Des de juny de 2011 aquesta conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori no ha suprimit cap programa i/o línia de
subvencions que afectin el sector primari.

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

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 3450/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni sobre
l'alfals. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quants beneficiaris tendrà el conveni sobre l'alfals que va
presentar el conseller en companyia del batle de Campos?

Inicialment els beneficiaris d'aquest conveni seran sis.

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

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 3451/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a convocatòries per
a productors. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quines convocatòries per a productors ha realitzat la
Conselleria d'Agricultura en el període que va de juny a
setembre (inclosos) de 2011? Indicau-ne el nom de la
convocatòria i la data de publicació al BOIB.

• Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 15 de juliol de
2011, per la qual s'incrementa el crèdit previst a la
Resolució del president del FOGAIBA de 20 de setembre
del 2010 per la qual es convoquen, per segona vegada a
l'exercici 2010, ajudes per a replantar arbres. BOIB núm.
111, de 21/07/2011.

• Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 15 de juliol de
2011, per la qual s'incrementa el crèdit previst a la
Resolució del president del FOGAIBA de 5 d'abril de 2010,
per la qual es convoquen ajudes per a les agrupacions de
defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels
programes sanitaris corresponents a l'any 2011. BOIB núm.
111, de 21/07/2011.

• Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 18 de juliol de

2011, per la qual s'incrementa el crèdit i es modifica la
convocatòria d'ajudes per a la millora de la producció i la
comercialització dels productes de l'apicultura en l'àmbit de
la comunitat autònoma de les Illes Balears d'acord amb el
Programa nacional apícola de 2011. BOIB núm. 113, de
26/07/2011.

• Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 7 de setembre
de 2011, per la qual es convoquen ajudes per al suport a les
agrupacions de productors de consum no destinades a la
indústria de la fècula. BOIB núm. 138, de 15/09/2011.

• Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 7 de setembre
de 2011, per la qual s'incrementa el crèdit previst a la
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) d'11 de març de
2011, per la qual es convoquen per a l'any 2011 les ajudes a
la implantació de sistemes d'assegurament per a la millora
integral de la qualitat de la llet crua produïda i recollida a les
explotacions. BOIB núm. 138, de 15/09/2011.

Palma, 18 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 3485/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a mètode
d'avaluació d'infraestructures de transport. (BOPIB núm. 15,
de 7 d'octubre de 2011).

Pensa el conseller aplicar el MAIT (Mètode d'avaluació
d'infraestructures de transport) per prioritzar (fins i tot
descartar) inversions en infraestructures de transport?

El Govern de les Illes Balears té el deure i a més vol establir
criteris clars en les seves polítiques d'inversió. Inversions
econòmicament i socialment sensates i rendibles.

El MAIT podria ser un mètode d'avaluació que establís
algun d'aquests criteris. Aquest és un mètode d'avaluació
d'infraestructures del transport promogut pel ColAlegi
d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya. És un
mètode que presenta formes d'avaluació que segueixen diferents
administracions europees i, en resum, és una manera d'entendre
la rendibilitat d'una infraestructura des d'una òptica no purament
econòmica, amb uns criteris estàndard i coneguts.

La presentació d'aquest mètode dins el marc de la Setmana
de la Mobilitat fou purament divulgativa.

Palma, 19 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 3488/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
procediment d'adjudicació a Amadeus. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).
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Quin ha estat el procediment d'adjudicació a l'empresa
Amadeus per al desenvolupament de la llista d'espera
sanitària?

No hi ha expedient de contractació amb Amadeus.

Palma, 31 d'octubre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 3508/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a ajudes a
entitats socials (I). (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quina és la quantitat de doblers que es deu a les entitats
socials que ja no reben ajudes i subvencions del Govern
balear? Quin és el nombre de treballadors d'aquestes entitats
que se'n van a l'atur? Quin és el nombre d'usuaris d'aquests
serveis que es veuran afectats pels retalls?

A 30 de setembre de 2011 el que teníem pendent de
pagament a entitats amb finalitat social era de 9.448.125,29
euros.

De l'1 de juliol al 30 de setembre de 2011 se'ls varen pagar
2.482.163,21 euros, i avui, a 31 d'octubre de 2011, pagarem
1.005.032,75 euros.

De la resta de preguntes que ens fan, nosaltres no podem
contestar; s'han d'adreçar a les mateixes entitats socials.

Palma, 28 d'octubre de 2011.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 3510/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a ajudes a
entitats socials (II). (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

De la compareixença del conseller Antoni Gómez, ens
podria confirmar si es refereix que les entitats referides han
prestat un servei que no cobraran? Quin és el llistat d'entitats
que es troben en aquesta situació? En quina situació es troben
les aplicacions informàtiques per tal de tenir un històric de
cada usuari?

1. No. Es refereix al fet que per part del Govern de les Illes
Balears s'està fent un esforç perquè es mantinguin els projectes
de convocatòries tant de cooperació com d'immigració.
2. Les entitats que s'han presentat a la convocatòria dels 2011 i
se'ls ha atorgat una subvenció, tant per cooperació com
sensibilització, estan pendents de resolució definitiva.
3. Des de la Conselleria de Presidència demanen que es concreti
més la pregunta, atès que no s'acaba d'entendre el seu sentit.

Palma, 7 de novembre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 3511/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, relativa a secretària
autonòmica de promoció empresarial i d'ocupació. (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Qui forma actualment el grup d'impuls per a la
simplificació i la reducció de càrregues administratives a què
fa referència l'article 17 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de
la bona administració i del bon govern de les Illes Balears?
Quantes vegades s'ha reunit en aquesta nova legislatura?

El títol de la iniciativa no es correspon amb el seu contingut
i per això no sabem què hem de contestar. Tampoc no hi figura
l'autor de la iniciativa, que per la firma deduïm que és la Sra.
Lourdes Aguiló, diputada que ha formulat una iniciativa
posterior amb RGEP núm. 3599/2011, que es correspon amb el
contingut de l'actual i es donarà la contestació corresponent.

Palma, 26 d'octubre de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 3513/11, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a conveni per a
l'adquisició de fons bibliogràfic. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Per què el conveni per adquisició de fons bibliogràfic
encara no s'ha signat?

El conveni per adquisició de fons bibliogràfic encara no s'ha
signat perquè aquesta comunitat autònoma no ha complert
l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Com podran observar, la comunicació d'aquesta decisió per
part del Ministeri de Cultura va ser adreçada a l'antic director
general de Cultura, Sr. Pere Joan Martorell i Castelló, amb data
25 de maig de 2011. Entenem que estaven totalment assabentats
d'aquest tema abans del canvi de govern.

S'adjunta carta del Ministeri de Cultura.

Palma, 4 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

La carta adjunta a la resposta queda dipositada al Registre
de la cambra a disposició dels senyors diputats i les senyores
diputades.
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Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 3514/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, relativa a
acomiadament de personal laboral. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

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

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 3515/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, relativa a discursos
del president. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Per què no es publiquen els discursos del president del
Govern de les Illes Balears a la pàgina web del Govern i sí a
la pàgina web del PP?

Els discursos del president de caràcter oficial i de rellevància
per a la comunitat de les Illes Balears es publiquen a la pàgina
web del Govern a la pàgina "Discursos del president". Aquests
es poden consultar en qualsevol moment.

Per altra banda els discursos que el president exposa a altres
fòrums es publiquen annexats als comunicats de premsa o en
forma de declaracions destacades.

Palma, 19 d'octubre de 2011.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 3516/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
cessament de funcionaris interins. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

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

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 3517/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
Secretaria Econòmica de Promoció Empresarial i d'Ocupació.
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Per què a la vostra conselleria, a més de la Secretaria
General, hi ha una Secretaria Autonòmica de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, amb una assimilació en rang
genèrica "a un òrgan directiu", sense dir a quin s'assimila (si
a una secretaria general o una direcció general), amb funcions
de control d'altres òrgans directius del mateix rang, i sense
emparament legal, atès que la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears no el preveu, i a l'article 5.4 no en fa cap
referència? Sou conscients de la manca d'emparament legal

d'aquest òrgan, tal com s'ha dissenyat? És per això que encara
no s'ha cobert?

Per causa de l'indicat a l'article 15 del Decret 23/2011, de 5
d'agost, del President de les Illes Balears i així com es preveu a
l'article 5.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l'administració de al comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 25 d'octubre de 2011.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 3518/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal
nomenat a llocs de lliure designació a la Conselleria de
Presidència. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quines han estat les persones nomenades a la Conselleria
de Presidència a llocs de lliure designació, entre el dia 1 de
juny de 2011 i el 30 de setembre de 2011? Amb l'especificació
del nom i el lloc de feina pel qual s'ha nomenat?

• Fuster i Ferrer, Maria Isabel. F01140347 Cap del Servei
d'Immigració.

• Marañón i Moyà, Beatriz. F01030016 Cap del Departament
dels Serveis Generals.

• Perelló i Jorquera, Antònia Maria. F02510001 Directora de
l'Advocacia de la comunitat autònoma.

• Sainz de los Terreros i  Del Yerro, Santiago. F01920013
Tècnic Superior.

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

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 3519/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal
nomenat a llocs de lliure designació a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quines han estat les persones nomenades a al Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats a llocs de lliure designació,
entre el dia 1 de juny de 2011 i el 30 de setembre de 2011, amb
l'especificació del nom i el lloc de feina pel qual s'ha nomenat?

D'organisme autònom, pròpiament dit, només tenim l'IEB
(Institut d'Estudis Baleàrics). A l'IEB només hi ha un lloc de
funcionari de lliure designació i entre l'1 de juny i el 30
setembre no hi hagut nomenaments per a aquest lloc.

Quant als nomenaments a la conselleria es detallen a
continuació:
• F01140085. Cap del Servei de Política de Normalització

Lingüística. Fiol i Pizà, Antònia Maria.
• F01760126. Secretària Personal. Tomàs i Rosselló,

ApolAlònia.
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• F01140180. Cap del Servei de Joventut. Martínez-Hueso i
Ferrer, Maria Teresa.

• F01030051. Cap del Departament de Planificació i Centres.
Bernal i Garcias, Fernando.

• F1030011. Cap del Departament d'Inspecció. González i
Navarro, Antonio.

• F01140230. Cap del Servei d'Ensenyaments Artístics. Prats
i Marí, Jaume.

• F0103002C. Director de l'Institut per a l'Educació de la
Primera Infància. Oliver i Arellano, Maria Carmen.

• F01140089. Cap del Servei de Planificació i Participació de
Formació Professional. Ferrandis i Luis, Palmira.

• F01140098. Cap del Servei de Formació Permanent del
Professorat. Maura i Reus, Rafael.

• F01140085. Cap del Servei de Política de Normalització
Lingüística. Ferré i Pujol, Carme.

• F01140088. Cap del Servei de Relacions Sindicals. Fiol i
Pizà, Antònia Maria.

• F01140096. Cap del Servei d'Innovació Educativa.
Caymaria i Villalonga, Catalina Carmen.

• F0114018A. Cap del Servei d'Administració i Programes
Exteriors. Gayà i Martínez, Maria Isabel.

• F01140101. Cap del Servei d'Escolarització, Informació,
Títols i Convalidacions. Ginart i Serrano, Catalina Maria.

• F02270001. Director de l'Institut de Qualificacions
Professionals de les Illes Balears. Ortega i Díez, Maria
Consuelo.

• F01140195. Cap del Servei d'InstalAlacions i Manteniment.
González i Galmés, Alfonso.

• F01140087. Cap del Servei de Contractació i Recursos.
Puigserver i Canet, Maria.

• F01140102. Cap del Servei de Centres. Isern i Lladó,
Bartolomé.

• F01030013. Cap del Departament de Personal Docent. Fiol
i Pizá, Antònia Maria.

• F01140088. Cap del Servei de Relacions Sindicals. Riera i
Granel, Luís.

• F01140097. Cap del Servei d'Oferta Formativa i
Infraestructures. Martínez i Onieva, José Manuel.

• F01760075. Secretària Personal. Mir i Ripoll, Margalida.

Palma, 11 de novembre de 2011.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 3520/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal
nomenat a llocs de lliure designació a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

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

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 3521/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal
nomenat a llocs de lliure designació a la Conselleria de
Turisme. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

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

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 3522/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal
nomenat a llocs de lliure designació a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (BOPIB núm. 15, de
7 d'octubre de 2011).

Quines han estat les persones nomenades a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a llocs de lliure
designació, entre el dia 1 de juny de 2011 i el 30 de setembre
de 2011, amb l'especificació del nom i el lloc de feina pel qual
s'ha nomenat?

La relació de personal nomenat a llocs de lliure designació
entre l'1 de juny i el 30 de setembre a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, tot i que ja eren
funcionaris de carrera, és la següent:

Llinatges i nom Lloc de feina

Sendín i Rebassa, Miquel 

Murillo i Ballesteros, Antonio 

Reynés i Corbella, Aleix
Ribas i González, Santiago

Biarnés i Cortés, Eva
Vidal i Massanet, M. Antònia
Ferrer i Martorell, Magdalena
Buades i Castell, Sebastià
Far i Sánchez, Maria Miquela
Juan i Serra, Andrés
Rigo i Caldito, J. Francisco
Castañeda i Amorós, M. Ángeles 
Bonet i Rosselló, Carme Antònia

Cap del Departament de Suport a 
Secretaria General
Cap del Departament de Gestió i
Coordinació
Cap del Departament Tècnic
Cap del Departament dels  Sistemes
d'Arquitectura
Cap del Departament d'Habitatge
Cap del Servei d'Estudis Territorials
Secretària Personal
Xofer
Cap del Departament de Biodiversitat
Cap del Servei d'Agricultura 
Cap del Servei de Ramaderia 
Secretària Personal 
Secretària Personal

Palma, 26 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta RGE núm. 3523/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal
nomenat a llocs de lliure designació a la Conselleria
d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre
de 2011).

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre de la cambra a disposició
dels senyors diputats i les senyores diputades.
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Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 3524/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acomiadament de personal funcionari a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (BOPIB núm. 15, de
7 d'octubre de 2011).

Quins han estat els acomiadaments a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per qualsevol causa
(inclosa la finalització del contracte) de personal laboral de
totes les entitats entre el dia 1 de juliol i el 30 de setembre de
2011?

Entre dia 1 de juliol i dia 30 de setembre de 2011, ha
finalitzat el contracte la Sra. Avelina González i Navarro,
ordenança del projecte FIOP (fi de contracte de 3 anys).

Palma, 24 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 3525/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a personal
nomenat a llocs de lliure designació a la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quines han estat les persones nomenades a la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació i a organismes vinculats a llocs de lliure
designació, entre dia 1 de juny de 2011 i dia 30 de setembre de
2011, amb l'especificació del nom i el lloc de feina pel qual
s'ha nomenat?

Les persones nomenades a la Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació vinculades a llocs de
lliure designació, a les dates solAlicitades, són les següents:
• 01.07.2011 Alcover Moreno, María Inmaculada, secretària

personal (F01760072. Exp2).
• 01.07.2011 Fuster Gil, Sandra, secretària personal

(F01760023 exp.2).
• 01.07.2011 Colorado Barceló, Cristina, secretària personal

(F01760023 exp. 1).
• 01.07.2011 Roca Ripoll, Marta, secretària personal

(F01760024).
• 12.07.2011 París Pérez De Lena, María Fuensanta, cap del

Servei Jurídic (F011400SS).
• 21.07.20 11 Barceló Albertí, Francisco Xavier, cap del

Servei de Responsabilitat Social Corporativa (F0114007C).
• 01.08.2011 Verger Coll, Josep, xofer (F00390002).
• 01.08.2011 Fernández López, María José, cap del Servei de

Gestió Administrativa (F01140330).
• 08.08.2011 Miró Aguiló, Isabel, secretària personal

(F0176008A).
• 23.09.2011 Torres Pastor, Margalida Maria, cap del Servei

de Transferències (FOl140186).

Quant als organismes autònoms, no s'ha produït cap
nomenament.

Palma, 25 d'octubre de 2011.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta RGE núm. 3526/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acomiadaments de personal funcionari a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

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

Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta RGE núm. 3527/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acomiadament personal funcionari a la Conselleria
d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre
de 2011).

Quins han estat els acomiadaments a la Conselleria
d'Administracions Públiques, per qualsevol causa, (inclosa la
finalització del contracte) de personal laboral vinculat a les
conselleries o als organismes autònoms, entre l'1 de juny de
2011 i el 30 de setembre de 2011?

A la Conselleria d'Administracions Públiques no s'ha
acomiadat a cap contractat laboral ni tampoc ha finalitzat cap
contracte laboral dins el període de referència.

Palma, 21 d'octubre de 2011.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AV)

A la pregunta RGE núm. 3528/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
cessament de personal funcionari a la Conselleria
d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre
de 2011).

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

Ordre de Publicació
AX)

A la pregunta RGE núm. 3529/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
Secretaria Econòmica de Promoció Empresarial i d'Ocupació.
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quins han estat els acomiadaments a la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per
qualsevol causa (inclosa la finalització del contracte) de
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personal laboral de totes les entitats entre dia 1 de juliol i dia
30 de setembre de 2011?

Els acomiadaments produïts a les entitats adscrites a la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació en les dates indicades són els següents:

ATIB
• 19.09.2011. Vila i Torres, Catalina. Cap d'Administració de

personal. Finalització de contracte.

BITEL SA
• 31.07.2011. Febrer i Rosselló, Antònia. Directora Gerent.

Finalització del contracte.
• 19.09.2011. Perálvarez i Bueno, María del Carmen.

Teleoperadora. Acomiadament.

Fundació IBIT
• 31.07.2011. Roig i Quart, Antoni. Director General.

Finalització contracte.
• 21.09.2011. Latorre i Silvestre, Jorge. Gestor administratiu.

Fi obra o servei.

Parcbit Desenvolupament SA
• 08.09.2011. Matas i Rosselló, Vicenç. Gerent. Finalització

contracte.

Palma, 25 d'octubre de 2011.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta RGE núm. 3530/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acomiadament de personal funcionari a la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quins han estat els acomiadaments a la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social, per qualsevol causa (inclosa
la finalització del contracte) de personal laboral de totes les
entitats entre dia 1 de juliol i dia 30 de setembre de 2011?

No s'ha produït cap acomiadament, només han finalitzat dos
contractes, que corresponen al Pla FIOP, els quals una vegada
transcorregut 3 anys no s'han prorrogat, d'acord amb la
disposició addicional primera de la Llei 43/06:
• Serra i Sala, Vicent, data de finalització 21.09.2011.
• Jiménez i Amorós, Antònia, data de finalització 15.09.2011.

Palma, 4 de novembre de 2011.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AZ)

A la pregunta RGE núm. 3531/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acomiadament de personal funcionari a la Conselleria de
Turisme. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quines han estat les baixes a la Conselleria de Turisme i
Esports, per qualsevol causa (inclosa la finalització del
contracte), de personal laboral de totes les entitats entre dia 1
de juliol i dia 30 de setembre de 2011?

Les baixes a la Conselleria de Turisme i Esports, en el
període solAlicitat, han estat les següents:
• A l'empresa pública Ports de les Illes Balears han finalitzat

16 contractes laborals per final de temporada.
• Al Consorci per a la reforma integral de la Platja de Palma

ha finalitzat el contracte una persona per acord de la Junta
Rectora i s'han produït cinc cessaments de personal
eventual.

• Al Palau de Congressos de Palma ha finalitzat contracte una
persona.

• Al Consorci de l'Escola d'Hoteleria han finalitzat el
contracte dues persones.

• A la Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les
Illes Balears, al Consorci Palma Arena, al Consorci Escola
Balear de l'Esport i a l'Agència de Turisme Balear i a la
Fundació Illesport no s'ha produït cap baixa.

Palma, 25 d'octubre de 2011.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta RGE núm. 3533/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
cessament de personal funcionari a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (BOPIB núm. 15, de
7 d'octubre de 2011).

Quins han estat els que ocupaven llocs de lliure designació,
que s'ha acordat a la proposta de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori des de l'1 de juliol al 30 de setembre
de 2011? Indicant el nom de la persona cessada, el lloc de
feina del qual han estat cessats i el lloc al qual ha estat
adscrita, en cada cas.

Llinatges i nom Lloc de feina on cessen Lloc de nova
adscripció

Canalis Hernández,
Óscar

Cap del Departament
Tècnic

Cap del Servei de
Desenvolupament
urbanístic del sòl

Martínez-Hueso Ferrer,
Mª Teresa

Cap del Departament
d'Habitatge

Cap de servei d'una altra
conselleria

Amengual Vich, Antonia
Maria

Cap del Departament de
Gestió i Coordinació

No pertany a aquesta
administració

Ramos Canales, Juan
José

Secretari personal Lloc base auxiliar

Massutí Jaume, Catalina Cap del Departament  de
Biodiversitat

Cap del Servei d'Espais
Naturals

Bergas Font, Joan
Miquel

Cap del departament de
Transport Aeri i Marítim

Cap de servei d'una altra
conselleria
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Nadal Coll, Josep Xavier Cap del servei
d'Agricultura

Lloc base tècnic superior

Ferrer Martorell,
Magdalena

Secretària personal Secretària personal

Mayol Serra, Joan Cap del Departament de
Medi Forestal, Caça i
Protecció d'Espècies

Cap del Servei de
Protecció d'Espècies

Lacosta Suñer, Sandra Cap del Departament de
Gestió del Domini
Hidràulic

Tècnic superior d'una
altra conselleria

Ginard Puigserver,
Antònia

Secretària personal Lloc base auxiliar

Palma, 26 d'octubre de 2011.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BB)

A la pregunta RGE núm. 3534/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
cessament de personal funcionari a la Conselleria de Turisme.
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

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

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4276/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Jorge Campos
Asensi, alt càrrec de la Fundació Balears Sostenible; del Sr.
Joaquín García, alt càrrec de l'Oficina Pressupostària; de la
Sra. Manuela Messeguer i Barrios, directora de l'Institut
Balear de la Dona, del Sr. José Ramón Orta, alt càrrec dels
Serveis Ferroviaris de Mallorca; i del Sr. Juan José Bestard,
director general d'Ibsalut.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2011, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la compareixença del Sr. Jorge Campos Asensi, alt
càrrec de la Fundació Balears Sostenible; del Sr. Joaquín
García, alt càrrec de l'Oficina Pressupostària; de la Sra. Manuela
Messeguer i Barrios, directora de l'Institut Balear de la Dona,
del Sr. José Ramón Orta, alt càrrec dels Serveis Ferroviaris de
Mallorca; i del Sr. Juan José Bestard, director general d'Ibsalut,
per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu
projecte per a l'acció de govern, conformement amb la
Resolució de Presidència reguladora de la compareixença dels
alts càrrecs del Govern sobre la idoneïtat al càrrec i projecte per
a l'acció de govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 4942/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de recaptació de la
presència de la Sra. Manuela Messeguer, directora gerent de
l'Institut de la Dona.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2011, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
mitjançant el president del Parlament, adopti l'acord de recaptar
la presència de la Sra. Manuela Messeguer, directora gerent de
l'Institut de la Dona, per tal de defensar la seva idoneïtat al
càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de govern,
conformement amb la Resolució de Presidència reguladora de
la compareixença dels alts càrrecs del Govern sobre la idoneïtat
al càrrec i projecte per a l'acció de govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 4943/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de recaptació de la
presència del Sr. Francisco de Borja Rupérez, gerent d'IB3.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2011, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
mitjançant el president del Parlament, adopti l'acord de recaptar
la presència del Sr. Francisco de Borja Rupérez, gerent d'IB3,
per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu
projecte per a l'acció de govern, conformement amb la
Resolució de Presidència reguladora de la compareixença dels
alts càrrecs del Govern sobre la idoneïtat al càrrec i projecte per
a l'acció de govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.



BOPIB núm. 25 -  9 de desembre de 2011 929

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 5086/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de recaptació de la
presència de la consellera de Salut, Família i Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2011, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut, mitjançant el president del
Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència de la
consellera de Salut, Família i Benestar Social, davant la
comissió esmentada, per tal d'informar sobre el projecte Ibsalut,
promoció de la salut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 5704/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a compareixença urgent de la consellera de Salut,
Família i Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2011, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la compareixença urgent de la consellera de Salut,
Família i Benestar Social, davant la Comissió de Salut, per tal
d'informar sobre el projecte Ibsalut 2020, promoció de la salut.

Així mateix, d'acord amb els articles 100 i 101 del
Reglament del Parlament i amb la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives, la
Mesa acorda que aquesta iniciativa es tramiti pel procediment
d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Composició de la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la

participació en l'elaboració del Pacte de l'Educació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2011, admet a tràmit els escrits 4759/11,
4934/11 i 5703/11, dels grups parlamentaris Popular, PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca i Socialista, respectivament, i es dóna
per assabentada que els membres que formaran part de la
ponència esmentada són els següents:

Pel Grup Parlamentari Popular:
• Hble. Sra. Aina M. Aguiló i Garcias
• Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló
• Hble. Sr. Manuel Monerris i Barberà
• Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero

Pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca:
• Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias

Pel Grup Parlamentari Socialista:
• Hble. Sra. Rosamaria Alberdi i Castell
• Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 24, de 2 de desembre
de 2011.

-  Pàg. 852. Sumari. 4. Informacions, apartat A)
On diu: Resolució de Presidència del Parlament de les Illes
Balears reguladora de la co
Hi ha de dir: Resolució de Presidència del Parlament de les
Illes Balears reguladora de la compareixença dels alts
càrrecs del Govern sobre la idoneïtat al càrrec i projecte
per a l'acció de govern.
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