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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4443/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a promoció pública a
Formentera. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).

Quan preveu el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que comencin les obres del projecte de 14 habitatges
de promoció pública a Formentera?

Una vegada s'hagi redactat del projecte executiu i s'obtingui
finançament per a la promoció, aquest institut estarà en
disposició d'obrir el procediment de licitació de les obres
d'execució.

Palma, 31 de gener de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4445/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a construcció
d'edificacions agrícoles a sòl rústic. (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).

Sr. Conseller d'Agricultura, quina és la seva proposta per
facilitar la construcció d'edificacions agrícoles a sòl rústic?

La proposta de la conselleria passa per fer una normativa
clara i senzilla partint de les següents idees:

a) Que l'activitat agrària és una de les pròpies del sòl rústic
i que, per tant, té molt de sentit que hi hagi una regulació
diferenciada de la resta d'edificacions que no tenen res a veure
amb l'activitat agrària.

b) Que aquesta normativa ha de fugir de decisions
discrecionals i ha d'estar perfectament reglamentada, la qual
cosa ha de redundar en una agilitació dels procediments.

c) Que es promourà una normativa que compatibilitzi les
exigències normatives pròpies de l'activitat amb la integració
paisatgística. A més es promourà que es prioritzi la utilització
de les edificacions existents quan això sigui possible.

Palma, 27 de gener de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4446/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a revisió de les
determinacions de les DOT. (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).

Sr. Conseller d'Agricultura, quin model territorial pensa
aplicar en la revisió de les determinacions de les DOT?

El model territorial que tenim previst que es plasmi en la
revisió de les DOT es vertebrarà amb diverses línies bàsiques,
entre les quals destaquen:

a) Prioritzar el model de la ciutat compacta, evitant
creixements extensius a les perifèries dels nuclis, els quals
suposen una transformació molt elevada d'hectàrees. Així, es
fomentaran les actuacions dirigides a la reutilització de sòl ja
transformat, a la recuperació de sòls degradats, etc.

b) Es fixaran criteris per a la integració paisatgística dels
assentaments, tot procurant mantenir en els àmbits rurals la
tipologia tradicional dels nuclis.

c) Es revisarà la regulació dels usos al sòl rústic amb la idea
de fixar una regulació més senzilla, sobretot pel que fa als usos
més propis d'aquesta classes de sòl, com són els agraris.

d) També en rústic es prioritzarà la reutilització i la
recuperació de les edificacions existents per sobre de les noves
edificacions.

Palma, 7 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4447/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a seguretat
jurídica. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).

Sr. Conseller d'Agricultura, creu que es dóna seguretat
jurídica derogant lleis i decrets sense haver iniciat la redacció
de la llei del sòl?

La seguretat jurídica es pot donar de moltes formes, i una
d'elles és, sense cap dubte, la derogació d'aquelles normes que
creïn confusió, donin lloc a interpretacions contradictòries o que
suposin tràmits innecessaris i redundants, etc., entre d'altres. Per
tant és un fet objectiu difícilment discutible que la derogació
d'aquestes normes suposa una major seguretat jurídica que el
seu manteniment, s'hagi iniciat o no la redacció de la llei del sòl.

Palma, 1 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4449/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a habitatges de
protecció pública a Sant Ferran. (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).

Sr. Conseller d'Agricultura, en quina situació es troba
l'execució del projecte de 14 habitatges de protecció pública a
Sant Ferran, Formentera, promogut per l'IBAVI?

A hores d'ara s'està redactant el projecte executiu i es
disposa de la llicència d'obres municipal i la qualificació
provisional d'HPP.

Palma, 30 de gener de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4450/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a legalització de
parcelAlacions ilAlegals. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre
de 2011).

Sr. Conseller d'Agricultura, com pensa proposar el canvi
de legislació vigent per legalitzar les parcelAlacions ilAlegals?

Faig comptes analitzar amb ajuntaments i consells la
situació amb relació a aquesta problemàtica i demanar opinió a
tots els grups polítics, cosa que aprofit per fer-ho en aquest
moment.

I vostè, que ha tengut durant tants d'anys la responsabilitat
en aquest assumpte, què troba que s'ha de fer?

Una vegada escoltat tothom prendrem la decisió.

Palma, 7 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4451/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Marc Pons i Pons, relativa a planificació insular de la
costa. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre de 2011).

Donarà una resposta afirmativa a la reclamació de
l'empresariat menorquí, que demana que la planificació
insular de la costa sigui coordinada i acordada des del consell
insular?

El Govern té un gran interès en l'ordenació del litoral de les
Balears. Aquest serà un aspecte important de la política
territorial que es veurà reforçat amb l'assumpció de les
competències estatals en matèria de gestió del domini públic
marítim terrestre que s'estan negociant en aquests moments amb
l'Administració de l'Estat.

Per suposat que l'ordenació del litoral es farà de forma
coordinada i amb la colAlaboració de la de totes les

administracions afectades, i atenent sempre les reclamacions
dels sectors empresarials com de la resta de la ciutadania.

Palma, 27 de gener de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 4453/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a llistes d'atur. (BOPIB
núm. 22, de 18 de novembre de 2011).

Quina incidència tindrà sobre les llistes d'atur la decisió de
suprimir en els pressuposts del 2012 el contracte programa
amb els consells insulars?

Els contractes programa eren eines de polítiques actives de
formació i orientació laboral que venien finançades amb fons
propis de la comunitat autònoma. A causa de la situació de greu
crisi econòmica n s'han pogut mantenir amb fons propis.

Ara bé, les polítiques actives de formació i orientació laboral
per a les persones desocupades de les Illes Balears es mantenen
amb fons finalistes i es plasmen en convocatòries públiques de
formació i orientació laboral.

Aquestes polítiques actives ajuden les persones desocupades
a millorar les seves qualificacions professionals, el que
possibilitarà que tenguin millors oportunitats per a la seva
inserció en el món laboral.

Palma, 13 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 4842/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XLIX). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Quin estalvi econòmic té previst amb l'eliminació de
l'Agència de Salut Pública?

En l'actual conjuntura econòmica resulta del tot inassolible
aprovar la creació de l'Agència de Salut Pública prevista en el
títol VII de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública
de les Illes Balears, i dotar-la d'un pressupost propi, règim
econòmic, comptable, patrimonial i de personal adequat i
suficient sense que això representi un augment de la despesa
corrent.

Encara que en la memòria econòmica que es va fer durant la
tramitació de la Llei 16/2010 es justifiqués que no implicava
cap despesa econòmica de més, els fets i la història ens
demostren que no és possible la creació d'un nou òrgan amb
"personalitat jurídica, independència econòmica i amb plena
capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins" sense que
això impliqués una major despesa. A l'esmentada memòria
econòmica elaborada per la Conselleria de Salut i Consum
s'indica que com que la norma no preveia la incorporació
d'altres recursos de la conselleria diferents dels adscrits a la DG
de Salut Pública i Participació, no valora ni quantifica aquestes
despeses que ben segur que es produirien i que no es valoraren
a l'hora d'impulsar la llei i de crear l'Agència de Salut Pública.
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La creació de l'Agència de Salut Pública, per contra, ens
obligaria a augmentar de manera significativa les despeses
relatives a capítol 1, especialment pel que fa a l'equip humà
necessari per donar-li suport administratiu, com són, entre
d'altres, les tasques derivades de la gestió de personal o de la
gestió econòmica que s'obviaren durant la tramitació del
projectes de llei. A més, les persones i els mitjans materials que
en l'estructura actual comparteixen altres direccions generals a
més de la de Salut Pública i Consum no seria suficient per donar
el suport adequat a la projectada Agència de Salut Pública, i
sense dubte a curt i a llarg termini ens obligaria a augmentar
significativament les despeses derivades dels capítols 1, 2 i 6 de
la conselleria.

Les tasques que avui desenvolupen els anomenats serveis
generals dependents de la Secretaria General de la Conselleria
de Salut, Família i Benestar Social i que donen suport a les tres
direccions generals, a més de a la mateixa secretaria general,
que conformen la conselleria, no serien del tot suficients per
poder donar suport al conjunt de la mateixa conselleria i, en
particular, a l'Agència de Salut Pública, per la qual cosa de
manera efectiva es veurien augmentades les despeses del capítol
1 en el moment que es dissenyés l'estructura de l'agència i es fes
la relació de llocs de feina que la composa. A més a més
algunes de les tasques de suport a la Direcció General de Salut
Pública i Consum que es desenvolupen des de la Secretaria
General molt probablement s'haurien d'externalitzar, i per tant
a curt termini no augmentaria el capítol 1 però augmentarien
altres capítols, com el 2 i el 6, en tot allò que fossin despeses
corrents de manteniment.

El que és ben segur és que des de l'actual direcció general de
Salut Pública i Consum es garanteixen als nostres conciutadans
almanco els mateixos nivells de promoció i protecció de la salut
que amb la creació de l'agència es pretenen.

Palma, 31 de gener de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 4845/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XLVIII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, per
quin motiu eliminen l'Agència de Salut Pública?

La Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les
Illes Balears, creà l'organisme autònom Agència de Salut
Pública de les Illes Balears, adscrit a la conselleria competent en
matèria de salut, per al desenvolupament i l'execució de les
competències de la comunitat autònoma en matèria de salut
pública.

Les funcions que es preveia que desenvolupés l'Agència de
Salut Pública són les que té atribuïdes i que exerceix amb plena
efectivitat la Direcció General de Salut Pública i Consum de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. Així és
competent, entre d'altres, en els àmbits materials de promoció
i protecció de la salut; ordenació de la medicina preventiva i de
l'assistència sanitària; epidemiologia i prevenció de les
malalties; sanitat ambiental; sanitat veterinària; inspecció
sanitària, avaluació i inspecció dels serveis sanitaris; acreditació
de centres, serveis i professionals sanitaris; polítiques de
formació, d'investigació i d'informació sanitàries; coordinació

autonòmica de trasplantaments d'òrgans i de teixits; tot això
d'acord amb el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de
les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i
l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per altra banda, en la disposició addicional primera de la llei
s'establia un termini màxim de sis mesos perquè el Govern de
les Illes Balears aprovés els estatuts de l'agència, que havien de
regular la seva organització i el règim de funcionament, termini
que per part dels anteriors responsables no es complí i no
s'aprovà el reglament que desenvolupés l'esmentada agència.

D'altra banda, donada l'actual conjuntura econòmica resulta
del tot impracticable aprovar els estatut de l'Agència i dotar-la
d'un pressupost propi, règim econòmic, comptable, patrimonial
i de personal, ja que encara que en la memòria econòmica que
es va fer durant la tramitació de la Llei 16/2010 es justifiqués
que no implicava cap despesa econòmica de més, els fets i la
història ens demostren que no és possible la creació d'un nou
òrgan amb "personalitat jurídica, independència econòmica i
amb plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins"
sense que això impliqués una major despesa.

La creació de l'agència així com preveia la Llei 16/2010 ens
obligaria a augmentar de manera significativa les despeses
relatives a capítol 1, especialment pel que fa a l'equip humà
necessari per donar-li suport administratiu, que actualment en
l'estructura actual comparteixen altres direccions generals, a
més de la de Salut Pública i Consum.

Al mateix temps no està justificada la creació de l'agència en
el supòsit que aquest fet impliqués un millor servei ni una major
eficàcia en la gestió de totes les tasques que té encomanades la
Direcció General de Salut Pública i Consum.

Per tant no hem de parlar d'estalvi en matèria de salut
pública, sinó més bé d'evitar un augment de la despesa
ordinària, ja que des de la Direcció General de Salut Pública i
Consum es garanteixen als nostres conciutadans els mateixos
nivells de promoció i protecció de la salut que amb la creació de
l'agència.

Ens resulta de tot estrany que, en aquests moments en què
totes les forces polítiques i els agents socials clamen per una
racionalització de la despesa pública i, de manera especial, pel
que fa als capítols de persona i despeses ordinàries, es demanin
explicacions d'unes actuacions que s'emmarquen dins el pla de
contenció de la despesa.

Palma, 31 de gener de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 4855/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXXVII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, per
quin motiu augmenta la dotació pressupostària 2012 en
vacunes?

La dotació pressupostària per al 2012 per a vacunes
augmenta ja que inclou les quantitats necessàries per a la
compra de les vacunes contra la grip i VPH.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 4856/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXXVIII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, per què
no fan la compra centralitzada de totes les vacunes?

En el moment que el Ministeri de Sanitat ens plantegi
aquesta possibilitat, com va fer amb la vacuna contra la grip, ens
sumarem a la iniciativa.

Palma, 2 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 4864/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a pressuposts 2012
(XXVII). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, quin
pressupost té consignat als pressuposts 2012 per al pla de
cribratge càncer colorectal?

El pla de cribratge càncer colorectal, com sabeu, no està
dissenyat. Es dissenyarà al llarg de l'any 2012 amb el propi
personal i en colAlaboració amb la coordinadora per a oncologia
de l'Ib-salut, per la qual cosa no comptam amb una partida
especial per a aquesta finalitat.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 4902/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a plantilla
d'especialistes al Mateu Orfila. (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).

És cert que ha disminuït la plantilla d'especialistes de
l'Hospital Mateu Orfila en cinc metges?

La plantilla de l'hospital ha sofert les següents
modificacions:
• Benet Batiste-Alentorn, José M. 16/10/2011. Especialitat:

anatomia patològica. Jubilació. En l'actualitat està la
plantilla completa, ja que abans teníem un facultatiu a la
plantilla i ens dóna suport l'Hospital de Son Espases.

• Utin, Mariano. 30/09/2011. Especialitat: anestesiologia.
Baixa voluntària; no va voler continuar. En l'actualitat, un en
plantilla per la reducció de jornada d'un regidor de
l'Ajuntament de Maó i una reducció del 50% per cura de fill
menor.

• Godino García, Ana. 01/10/2011. Especialitat: bioquímica.
No renovació. En l'actuació està la plantilla completa, ja que
abans teníem un facultatiu a la plantilla.

• Sojo, Javier Gregorio. 08/11/2011. Especialitat: cardiologia.
Baixa voluntària. No ha volgut la renovació.

• Quintana Sanjuan, Ana. 31/08/2011. Especialitat: ORL.
Baixa voluntària. No ha volgut la renovació. En l'actualitat
està la plantilla completa, ja que abans teníem un facultatiu
en plantilla.

• Farias, Estela Mary del Valle. 20/11/2011. Especialitat:
pediatria. Baixa voluntària. Ja s'ha contractat un altre metge.

• Chada Castro, Carlos. 19/09/2011. Especialitat: psiquiatria.
Fi nomenament. No hi ha hagut renovació ja que s'han
incorporat un metge de baixa i un altre que tenia una
reducció del 50% per a cura de fills menors.
Amb posterioritat es va produir la baixa voluntària per

incompatibilitat (20 de novembre de 2011) d'un oncòleg per
haver obtingut una plaça de diputat en el Congrés, ja que a les
darreres oposicions va obtenir plaça com FEA d'oncologia i està
pendent d'incorporació i posterior excedència especial. En
l'actualitat, amb tres oncòlegs i amb el suport de Son Espases,
és suficient per realitzar l'activitat assistencial de Menorca.

Palma, 2 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 5710/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a polítiques de
dona, gènere o igualtat. (BOPIB núm. 25, de 9 de desembre de
2011).

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

• Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular de Menorca per a la gestió i funcionalitat
del Centre d'informació de la dona i d'una casa d'acollida,
per al 2010. Dotació econòmica: 267.437 euros.
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• Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular de Menorca per al manteniment del
servei per a l'atenció psicosocial a fills i filles de dones
víctimes de violència de gènere derivades pel Centre
d'informació de la dona, per al 2010. Dotació econòmica:
28.090 euros.

• Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular de Menorca per a la gestió i funcionalitat
del Centre d'informació de la dona i d'una casa d'acollida,
per al 2011. Dotació econòmica: 267.437 euros.

• Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona
i el Consell Insular de Menorca per al manteniment del
servei per a l'atenció psicosocial a fills i filles de dones
víctimes de violència de gènere derivades pel Centre
d'informació de la dona, per al 2011. Dotació econòmica,
28.090 euros.
Respecte de les previsions per al 2012, s'està negociant entre

ambdues parts la colAlaboració en aquesta matèria.

Palma, 26 de gener de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5819/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a igualtat
d'oportunitats per accedir a la sanitat pública. (BOPIB núm.
27, de 23 de desembre de 2011).

Quines mesures prendrà el Govern de les Illes Balears per
fer que tots els ciutadans de les Illes tenguin les mateixes
oportunitats d'accedir a la sanitat pública balear quan s'han de
traslladar a l'hospital de referència des de les illes menors?

Sobre les mesures que prendrà el Govern de les Illes Balears
per fer que totes els ciutadans de les Illes tenguin les mateixes
oportunitats d'accedir a la sanitat pública balear quan s'han de
traslladar a l'hospital de referència des de les illes menors us
informam el següent:
• Decret 41/2004, de 23 d'abril, pel qual es regulen les

compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears.

• Ordre de la Conselleria de Salut i Consum de dia 13 de
juliol de 2004, per la qual es regulen les quanties de les
compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears, així com el procediment per a la
seva obtenció.

• Decret 31/2008, de 14 de març, pel qual es modifica el
Decret 41/2004, de 23 d'abril, pel qual es regulen les
compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears.

• Decret 42/2010, de 5 de març, que modifica el Decret
41/2004, de 23 d'abril, pel qual es regulen les
compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de
Salut de les Illes Balears.

• Acord amb AVIBA (Agrupació Empresarial d'Agències de
Viatges) per emetre directament els bitllets d'avió pel
desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes
Balears de les illes menors als hospitals de referència.

Palma, 2 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5820/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçament de
malalts. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

En quin lloc de les prioritats posa el Govern els malalts que
s'han de desplaçar fora de l'illa per seguir un tractament o
assistir a la consulta d'un especialista?

La prioritat de desplaçament de malalts que així ho precisin,
la marquen la gravetat i el quadre clínic del pacient, i en base a
aquests s'estableix la prioritat en el circuit de derivació al centre
sanitari.

Palma, 26 de gener de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 5842/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a línia ferroviària a
Santanyí. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

Què pensa fer respecte a la línia ferroviària de Santanyí
prevista al Pla director sectorial de transports?

En el curs termini, res. La situació econòmica actual i la
manca de finançament no permeten fer front a la inversió de cap
manera.

Palma, 31 de gener de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5843/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ocupació juvenil.
(BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).

Quines mesures ha impulsat per promoure l'ocupació dels
joves de les Illes Balears?

Es manté el foment de polítiques actives d'ocupació per a
joves que es troben en situació d'atur amb accions formatives
per a la millora de la seva qualificació professional i mesures
d'orientació laboral per afavorir la seva inserció en el mercat
laboral. Així mateix es desenvolupen itineraris d'inserció
personalitzats per al colAlectiu de joves en situació de risc
d'exclusió social.

Palma, 13 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 5845/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a cost
targeta de transport única. (BOPIB núm. 27 de 23 de desembre
de 2011).

Quin cost té la targeta de transport única?

A pesar de la manca de definició de la pregunta, tractaré de
contestar pensant que es refereix a la conseqüència immediata
que té el fet que existeixi la targeta única: les compensacions a
les empreses operadores o subvencions al viatger, és a dir, les
compensacions del Sistema Tarifari Integrat (STI).

Les compensacions derivades del STI són de 2.493.000
euros anuals.

Palma, 31 de gener de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
U)

A la preguntes RGE núm. 5888/11 i 5889, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
adquisició immoble i adquisició immoble (I). (BOPIB núm. 27
de 23 de desembre de 2011).

Quines persones físiques o jurídiques han mostrat el seu
interès per l'adquisició de l'immoble situat al carrer Palau
Reial, contigu al Parlament de les Illes Balears, a data 15 de
desembre de 2011? I amb posterioritat al 15 de desembre de
2011?

Cap persona física o jurídica no ha mostrat formalment el
seu interès en adquirir l'immoble situat al carrer Palau Reial 14
de Palma, ni abans ni després del 15 de desembre del 2011. Per
altra banda, l'informem que una empresa del sector immobiliari
es va personar a l'edifici Palau Reial 14 en data 1 de desembre
de 2011 i es va interessar a conèixer l'edifici. 

Se'ls va informar que en cas de posar-se en venda havien
d'atenir-se al procediment administratiu corresponent.

Palma, 13 de febrer de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 5890/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a lloguer
d'immobles de la Conselleria d'Administracions Públiques.
(BOPIB núm. 27 de 23 de desembre de 2011).

Quin és l'import total que abona la Conselleria
d'Administracions Públiques anualment en concepte de lloguer
d'immobles?

Consultat l'Inventari General de Béns i Drets de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la Conselleria d'Administracions
Públiques no té cap contracte de lloguer vigent a data 31 de
desembre de 2011 amb càrrec a la seva secció pressupostària.
En conseqüència l'import és 0,00 euros.

Marratxí, 1 de febrer de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 5892/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a lloguer
d'immobles de la Conselleria d'Educació, cultura i
Universitats. (BOPIB núm. 27 de 23 de desembre de 2011).

Quin és l'import total que abona la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats anualment en concepte de lloguer
d'immobles?

A falta de les corresponents revisions per IPC durant el 2012
l'import total és de 1.280.674,92 euros.

Palma, 13 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 5893/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a lloguer
d'immobles de la Conselleria de Presidència. (BOPIB núm. 27
de 23 de desembre de 2011).

Quin és l'import total que abona la Conselleria de
Presidència anualment en concepte de lloguer d'immobles?

A data 31 de desembre de 2011, l'import anual que abonarà
la Conselleria de Presidència en concepte de lloguers  és de
238.915,83 euros.

Palma, 30 de gener de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.



1506 BOPIB núm. 37 -  13 de març de 2012

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 5894/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a lloguer
d'immobles de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social. (BOPIB núm. 27 de 23 de desembre de 2011).

Quin és l'import total que abona la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social anualment en concepte de lloguer
d'immobles?

L'import total que abona la conselleria anualment en
concepte de lloguer d'immobles és de 1.729.465,68 euros.

Palma, 31 de gener de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 5922/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
recursos econòmics aportats pel sector privat per a promoció.
(BOPIB núm. 30 de 27 de gener de 2012).

¿Quins recursos econòmics aportarà el sector privat que
forma part de l'ATB per a promoció de l'any 2012?

La colAlaboració públicoprivada és essencial per dur a terme
una òptima promoció turística, maximitzant els recursos
existents. La Conselleria de Turisme i Esports presentarà un
decret pel qual es crearan les figures de la Comissió executiva
insular i el Consell de direcció en el si de l'ATB, a través
d'aquestes figures es definiran les aportacions dels membres del
sector privat per a la promoció de l'any 2012.

Palma, 14 de febrer de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 229/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a alAlegacions a
l'avantprojecte de Llei de turisme. (BOPIB núm. 30 de 27 de
gener de 2012).

Quantes alAlegacions s'han rebut a l'avantprojecte de Llei
de turisme?

S'han rebut 70 escrits d'alAlegacions, 41 dins del termini fixat
i 29 fora de termini.

Palma, 1 de febrer de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 383/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a inversions estatutàries
en el port de Ciutadella. (BOPIB núm. 31 de 3 de febrer de
2012).

Quines són les actuacions que ha dut a terme el Govern en
el port de Ciutadella a través del conveni entre el Ministeri de
Foment i la comunitat autònoma?

Com li vaig indicar a la resposta a la seva pregunta RGE
núm. 201/12, en aquest conveni s'establia que es finançava el
projecte del port de Ciutadella de Menorca amb 14.000.000
d'euros el 2010 i amb 16.000.000 d'euros el 2011 (30.000.000
d'euros en total), tenint en compte que els 14.000.000 d'euros
s'abonarien a la signatura del conveni i el finançament de les
actuacions de l'exercici 2011 es condicionava a la signatura
posterior d'una addenda a aquest conveni.

Segons sembla, el Consell de Ministres de l'anterior govern
estatal prohibí signar convenis relatius a inversions estatutàries
amb les comunitats autònomes que no complien amb els plans
de dèficit, aquest era el cas de la nostra comunitat, per tant
l'addenda al conveni no s'arribà a signar.

Quant als 14.000.000 d'euros de 2010, únicament 8 es
destinares a Ports de les Illes Balears i els 6 restants, a pagar
ajudes de l'antiga Conselleria d'Habitatge.

La inversió total en el port de Ciutadella ha estat de més de
85.000.000 de euros, dels quals devers 75.000.000 s'han destinat
a l'obra principal del nou port, i els 10.000.000 restants a
compra de terrenys, obres de blocs de rebasament, construcció
de l'estació marítima, construcció d'accessos, etc.

Palma, 9 de febrer de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 386/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pàrquing Antoni
Mateu d'Inca. (BOPIB núm. 31 de 3 de febrer de 2012).

Al conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori: quins
comptes fa el Sr. Conseller en la gestió del pàrquing Antoni
Mateu en el municipi d'Inca, actualment tancat?

Encara no s'ha pres una determinació respecte d'això.
Serveis Ferroviaris de Mallorca estudia la millor solució per a
l'aparcament, baix els paràmetres de racionalitat i eficiència en
la gestió.

Palma, 9 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 419/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
convenis amb l'Administració General de l'Estat. (BOPIB núm.
31 de 3 de febrer de 2012).

Té previst el Govern de les Illes Balears demanar
l'execució de la sentència de l'Audiència Nacional de 19 de
febrer de 2009, confirmada per la sentència del Tribunal
Suprem de 16 de febrer de 2011, en relació amb el Conveni de
ColAlaboració, signat el 28 de desembre de 1998, per a la
creació d'un centre d'investigació i tecnologies turístiques?

La comunitat autònoma de les Illes Balears dia 2 de
desembre de 2010 va promoure davant l'Audiència Nacional el
corresponent incident processal per l'execució de la sentència
esmentada i per interlocutòria de la Sala Contenciosa
Administrativa de l'Audiència Nacional de dia 24 d'octubre del
2011, la sala va acordar estimar l'incident d'execució de
sentència per tal que l'Administració de l'Estat procedeixi a
l'immediat abonament de la quantia de 1.081.821,79 euros més
els interessos legals.

Palma, 23 de febrer de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 442/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a doblers per
casos de corrupció. (BOPIB núm. 31 de 3 de febrer de 2012).

Quina és la quantitat econòmica que segons els càlculs del
Govern de les Illes Balears es retornarà a les arques
autonòmiques pels diferents casos judicials per corrupció en
els quals està personada l'Advocacia de la comunitat
autònoma?

L'únic procediment en què avui per avui ha tengut lloc el
judici oral és el procediment abreujat 68/2011, que es tramita
davant la Secció Primera de l'Audiència Provincial (peça
separada núm 2 Palma Arena). Actualment es troba pendent de
sentència, la comunitat autònoma ha reclamat en concepte de
responsabilitat civil la quantia de 347.114.98 euros.

A la resta de procediments als quals estam personats i que
en aquest moment estan en fase d'instrucció s'haurà d'estar a allò
que pertoqui al moment processal oportú.

Palma, 23 de febrer de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 470/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes
agroambientals. (BOPIB núm. 31 de 3 de febrer de 2012).

En quin estat de tramitació es troben les ajudes
agroambientals?

Les ajudes agroambientals incloses dins el PDR contemplen
moltes i variades línies d'ajuda. Actualment hi ha expedients de
diverses d'aquestes línies per ser abonats als beneficiaris; altres
estan en fase de tramitació administrativa i comprovació de
dades; altres, en fase d'inspecció sobre el terreny, i altres encara
no poden ser iniciats ja que es tracta de línies plurianuals que
encara no els toca la tramitació de la seva anualitat.

Palma, 7 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 471/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pagaments pendents
PDR. (BOPIB núm. 31 de 3 de febrer de 2012).

En quin estat d'execució es troben els pagaments pendents
del PDR?

El PDR contempla moltes i variades línies d'ajuda.
Actualment hi ha expedients de diverses d'aquestes línies per ser
abonats als beneficiaris per valor total d'uns 300.000 euros de la
part FEADER. La majoria d'aquests expedients han estat
tramitats pel seu pagament amb posterioritat a l'1 de gener de
2012 i estan essent pagats a mesura que es disposa de la
tresoreria suficient.

Palma, 7 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 486/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a alAlegacions a
la Llei general turística. (BOPIB núm. 31 de 3 de febrer de
2012).

Quines entitats han presentat alAlegacions en el període
d'audiència de l'esborrany de la Llei general turística?

Les entitats que han presentat alAlegacions es detallen a
continuació:

Observacions a l'esborrany de la Llei del turisme d'entitats
interessades/afectades:

Entitat Data d'entrada

ACOTUR 23.12.2011

Associació Guies de muntanya i turisme actiu 23.12.2011

Associació d'hostaleria i restauració de Menorca 23.12.2011

C.I. Menorca 23.12.2011

VITURME (vtv Menorca) 23.12.2011

Ajuntament de  Pollença 23.12.2011

ColAlegi d'arquitectes 23.12.2011

C.I. Eivissa 22.12.2011
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PIMECO 20.12.2011

Restauració PIMEM 23.12.2011

Associació de propietaris VTV IB 23.12.2011

Associació d'Agroturisme balear 23.12.2011

PSM Palma 22.12.2011

PSM Verds+ per Menorca 22.12.2011

Restauració CAEB 23.12.2011

Ajuntament de Palma 23.12.2011

CCOO/UGT 23.12.2011

Federació hotelera Ibiza+FEHM+ASHOME 22.12.2011

Direcció General d'Ordenació del Territori 21.12.2011

Associació d'empresaris VTV 22.12.2011

AVIBA 22.12.2011

PIME Menorca 23.12.2011

Observacions a l'esborrany de la Lleu del turisme d'altres
entitats:

Entitat Data d'entrada

Convergència x les Illes 23.12.2011

Estació nàutica Fornells 23.12.2011

Associació de comerciants de Fornells 23.12.2011

Associació menorquina de bars, cafeteries i
restaurants

23.12.2011

Alternativa Insular 22.12.2011

Associació nacional grans empreses de
distribució

22.12.2011

UPA, SA 15.12.2011

Hito Espacios 21.12.2011

Finca S'Aigua 22.12.2011

Amics de la terra 22.12.2011

Associació de promotors immobiliaris IB 22.12.2011

Associació empresarial d'ABC (Menorca) 23.12.2011

Palma, 9 de febrer de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 487/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a  ordenació del
port de Fornells. (BOPIB núm. 31 de 3 de febrer de 2012).

Quines són les previsions d'ordenació del port de Fornells
per a la propera temporada turística?

No hi ha cap previsió d'ordenació del port de Fornells
distinta a la temporada passada.

Palma, 13 de febrer de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 488/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a amarraments
del port de Ciutadella. (BOPIB núm. 31 de 3 de febrer de
2012).

Com i amb quins mitjans pensa la Conselleria de Turisme
i Esports gestionar el proper estiu els nous amarraments del
port de Ciutadella?

Amb mitjans propis i gestió directa.

Palma, 7 de febrer de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 489/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
Balear de Medi Ambient. (BOPIB núm. 31 de 3 de febrer de
2012).

Quina és la relació d'expedients pendents de resolució en
la Comissió Balear de Medi Ambient?

A data 10 de febrer de 2012 la Comissió Balear de Medi
Ambient de les Illes Balears té 489 expedients pendents de
resolució.

Palma, 14 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 490/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a expedient de
regulació d'ocupació. (BOPIB núm. 31 de 3 de febrer de 2011).

Quants d'expedients de regulació d'ocupació s'han tramitat
a cadascun dels mesos del 2011?

Us tramet adjunt un quadre estadístic on es reflecteixen el
nombre d'expedients de regulació d'ocupació resolts en l'any
2011, classificats per mesos, per tipus de mesures (d'extinció, de
suspensió i de reducció de jornada) i per sentit de la resolució
(autoritzats, denegats, desestimats o improcedents).
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Nombre d'ERO originaris resolts, segons sentit de la
Resolució-2011:

Autorit-
zatòria 

Denega-
tòria

Dóna per
desistit

Improce-
dència

Total

Gener 15 3 0 0 18

Febrer 16 0 1 0 17

Març 22 4 1 0 27

Abril 22 2 2 2 28

Maig 13 0 1 1 15

Juny 27 0 0 1 28

Juliol 23 0 0 0 23

Agost 18 2 4 0 24

Setembre 8 0 2 0 10

Octubre 26 1 0 0 27

Novembre 42 0 4 0 46

Desembre 32 0 4 0 36

Total 264 12 19 4 299

Font: Direcció General de Treball i Salut Laboral. Regulació de l'Ocupació. Elaboració

pròpia.

Palma, 7 de febrer de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 617/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a document de consens
relatiu al transport aeri. (BOPIB núm. 32 de 10 de febrer de
2012).

Quantes vegades el Govern de les Illes Balears s'ha dirigit
per escrit al Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds i Més per
Menorca per convidar-lo a participar en l'elaboració d'un
document consensuat sobre les necessitats de les Illes Balears
en transport aeri?

En una ocasió, a través de correu tramès per la cap de servei
de la Direcció general de Ports i Aeroports en data 8 de
novembre de 2011 a l'adreça de correu gr1ppsm-iv-
e1@parlamentib.es.

Palma, 13 de febrer de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Resolució del president del Parlament de les Illes Balears

per la qual disposa els nomenaments dels membres del Consell
de Direcció i del director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i del Consell de Direcció. 

L’article 15 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, preveu que els
membres del Consell de Direcció són elegits pel Parlament i que
en el moment de l’elecció dels membres de l’esmentat consell,
el Parlament també designa d’entre ells el membre que ha
d’ocupar el càrrec de director o directora general de l’ens i del
Consell de Direcció. També disposa l’article esmentat que el
president o la presidenta del Parlament ordena la publicació del
nomenament del director o la directora i de la resta dels
membres del Consell de Direcció al Butlletí Oficial de les Illes
Balears i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears,
alhora que preveu que la promesa o el jurament es realitzi
davant la Mesa del Parlament, després d’haver-se’n publicat el
nomenament al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de març de 2012, d’acord amb el previst a l’article 15 de la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, elegí els membres del Consell de Direcció
i el director general de l’Ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears i del Consell de Direcció.

Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereix
l’article 15.4 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

Es nomenen membres del Consell de Direcció de l’Ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears les persones que es
relacionen a continuació:

Sr. José Manuel Ruiz Rivero.
Sr. Josep Maria Codony Oliver.
Sr. Onofre Martorell Cunill.
Sr. Antonio Luis Alcover Casasnovas.
Sr. Pedro Orfila Carreras.
Sra. Nuria Ferrer Ferrer.
Sr. Francisco Ferrer Tur.
Sra. María Antonia Puigrós Caldentey.
Sra. Margalida Alemany Hormaeche.

Així mateix, d’entre els membres del Consell de Direcció
esmentat, es nomena director general de l’Ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i del Consell de Direcció el
Sr. José Manuel Ruiz Rivero.

De la mateixa manera, s’ordena la publicació dels
nomenaments esmentats al Butlletí Oficial de les Illes Balears
i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 9 de març de 2012.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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