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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març de 2012, aprovà la Llei de suport als emprenedors
i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa.

Palma, a 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
LLEI  DE SUPORT ALS EMPRENEDORS I LES

EMPRENEDORES I A LA MICRO, PETITA I
MITJANA EMPRESA

PREÀMBUL

I

En l'actualitat, l'economia balear se sustenta sobre els
autònoms i les autònomes,  els empresaris i les empresàries, i
les petites i mitjanes empreses (PIME). A més, dins les PIME
del teixit productiu balear, les microempreses representen el
95,6%. És per això que la major part de l'ocupació creada i de
la riquesa generada a la comunitat autònoma de les Illes Balears
té la causa en aquest teixit econòmic, que requereix un esforç
constant per emprendre.

Els emprenedors i les emprenedores no solament creen la
major part de l'ocupació en les economies de referència al món,
sinó que són determinants per al creixement econòmic i la
innovació. Són els canals principals per a la transmissió del
coneixement i la innovació i per a la seva utilització en
activitats productives generadores de major valor afegit i, per
tant, de rendiment econòmic. L'activitat emprenedora
d'empresaris i empresàries i de PIME funciona com a
mecanisme a través del qual les inversions en R+D, innovació
i formació es traslladen a innovacions acceptades pel mercat, de
manera que és determinant per al ritme de creixement a llarg
termini. Per tot això, garantir l'activitat emprenedora és un dels
fonaments sobre els quals es construeixen la competitivitat i la
prosperitat de qualsevol economia.

És l'obligació i la responsabilitat dels poders públics
promoure, per tant, un marc favorable per tal que es
desenvolupin les capacitats dels emprenedors i les
emprenedores i perquè la riquesa que generen repercuteixi en el
conjunt de la societat i en la millora i el manteniment del
benestar social. 

Les economies més pròsperes i innovadores del món són
aquelles amb nivells d'emprenedoria més elevats. En totes
coincideixen a més dues circumstàncies: un ampli
reconeixement social a la figura de l'empresari o l’empresària i
un marc propici al desenvolupament de la seva activitat.

No és casualitat que ja el 1953 els Estats Units d'Amèrica
promulgassin l’Small Business Act per donar suport des dels
poders públics al petit empresariat. En aquest sentit, la Carta
Europea de la Petita i Mitjana Empresa descriu les petites
empreses com la columna vertebral de l'economia europea.

Aquesta llei de suport als emprenedors i les emprenedores
i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears
s'adequa al marc normatiu comunitari i respon als objectius
formulats des de la Llei de la petita empresa de la UE de 2008
que, en reconeixement a la primera llei americana, ha rebut el
títol d’Small Business Act for Europe.

La iniciativa denominada Small Business Act (SBA) per a
Europa té per objecte crear unes condicions favorables per al
creixement i la competitivitat sostinguda de les petites i
mitjanes empreses (PIME) europees. Les polítiques
comunitàries i nacionals han de tenir més en consideració el
paper de les PIME en el creixement econòmic, en la creació
d'ocupació i en la gestió de la transició cap a una economia
basada en el coneixement.

L'SBA es basa en deu principis, orientats a definir les
polítiques comunitàries i nacionals, i en mesures pràctiques per
a aplicar los, que són entre d'altres:
• Desenvolupar un marc favorable per als empresaris i les

empresàries que faciliti la creació de PIME. 
• Promoure la cultura empresarial, en especial mitjançant la

creació de xarxes d'empreses i l'intercanvi d'experiències
(els estats membres han d'adoptar mesures en matèria
d'ensenyament, formació, fiscalitat i assistència a empresaris
i empresàries). 

• Adaptar les administracions públiques a les necessitats de
les PIME i eliminar els obstacles administratius
(procediments simplificats, administració en línia i sistema
de finestreta única) per accelerar els procediments de
creació d'empreses i d'activitats comercials.

• Elaborar normes d'acord amb el principi de "pensar primer
a petita escala", tenint en compte les característiques de les
PIME en elaborar la legislació, i simplificar l'actual marc
regulador.

• Facilitar l'accés de les PIME al finançament, en particular al
capital risc, als microcrèdits i al finançament d'expansió.

• Desenvolupar un marc jurídic i empresarial que propiciï la
puntualitat dels pagaments en les transaccions comercials.

II

L'article 38 de la Constitució Espanyola reconeix la llibertat
d'empresa dins el marc d'una economia de mercat i estableix la
garantia i la protecció d'aquesta pels poders públics, d'acord
amb les exigències de l'economia en general i, en el seu cas, de
la planificació.

La Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, després de la reforma
efectuada per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, reconeix,
a l'article 30, una sèrie de competències exclusives de la
comunitat autònoma en matèria de:

21. Foment del desenvolupament econòmic al territori de la
comunitat autònoma, d'acord amb les bases i la coordinació
general de l'activitat econòmica.
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34. Indústria, sens perjudici del que determinin les normes
de l'Estat per raons de seguretat, sanitàries o d'interès militar
i les normes relacionades amb les indústries subjectes a la
legislació de mines, hidrocarburs o energia nuclear.
L'exercici de la competència s'ha de fer d'acord amb les
bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general.
Seguretat de les instal?lacions, dels processos i dels
productes industrials.

42. Comerç interior, sens perjudici del que disposen els
articles 38, 131 i els números 11 i 13 de l'apartat 1 de
l'article 149 de la Constitució.

44. Investigació, innovació i desenvolupament científic i
tècnic.

En matèria d'impuls al desenvolupament sostenible, a
l'activitat econòmica, a la iniciativa empresarial, a l'augment de
la competitivitat, la productivitat i la innovació, a la
simplificació administrativa i a la reducció de càrregues, hi ha
diverses normatives relacionades. Així, en l'àmbit europeu, la
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior; la
Decisió núm. 1639/2006/CE, de 24 d'octubre, per la qual
s'estableix un programa marc per a la innovació i la
competitivitat (2007 2013); la Comunicació COM (2008) 394
final "Pensar primer a petita escala". Small Business Act per a
Europa: iniciativa en favor de les petites empreses; la
Comunicació COM (2011) 78 final revisió de l’Small Business
Act per a Europa. En l'àmbit estatal, la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; la Llei
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici; i la Llei 25/2009, de 22 de desembre,
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici.
Així mateix, l'Estat va aprovar la Llei 2/2011, de 4 de març,
d'economia sostenible. En l'àmbit autonòmic disposam de la
Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de
la inversió a les Illes Balears; de la Llei 12/2010, de 12 de
novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició
a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE; i de la Llei
4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears.

III

Aquesta llei de suport als emprenedors i les emprenedores
i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears -sobre
la base del principi "pensar primer a petita escala" (think small
first) de la regulació europea- pretén fomentar l'esperit
emprenedor en el sentit més profund, el de les actituds, les
preferències i les capacitats de la persona, la qual cosa exigeix
potenciar els valors que defensen aquest esperit. D'altra banda,
també persegueix crear un sistema adequat d'incentius per a la
conversió de les idees i les habilitats emprenedores en activitats
generadores de valor.

IV

Aquesta llei s'estructura en quatre capítols.

El capítol I (articles 1 i 2) estableix com a objectiu de la llei
promoure la creació i la consolidació d'empreses com a
mecanisme tractor de la generació de riquesa i ocupació per a
les Illes Balears, basat en mesures de diferenciació per crear i
millorar la competitivitat i la productivitat del nostre teixit
empresarial. Per aconseguir aquest objectiu, a continuació es
defineixen els actors clau per al desenvolupament econòmic i
social de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El capítol II (articles 3 a 6) pretén sensibilitzar i promoure
la creació i la consolidació empresarial des de l'escola fins a la
universitat, introduint els conceptes relacionats amb
l'emprenedor o l’emprenedora dins l'àmbit educatiu a tots els
nivells. Alhora s'instrumentalitzaran programes de capacitació
i professionalitat del nostre teixit empresarial, per millorar ne la
competitivitat i la productivitat. També es fomentarà el valor de
la responsabilitat social empresarial.

El capítol III (articles 7 a 10) estableix la creació
d'instruments a favor de la simplificació administrativa que
redundaran en majors facilitats per als emprenedors i les
emprenedores i per a les PIME de les Illes Balears, entre els
quals es troben la reducció de càrregues administratives en la
creació d'empreses i l'impuls d'una plataforma informàtica
integral de serveis d'informació, tramitació, assessorament i
acompanyament empresarial. Igualment, en relació amb la
simplificació administrativa, es recullen en aquest capítol els
mecanismes de millora de la coordinació de polítiques i serveis
de suport a emprenedors i emprenedores i a empreses.

El capítol IV (articles 11 a 13) regula actuacions que
permetran als emprenedors i les emprenedores i als empresaris
i les empresàries de les Illes Balears accedir al finançament
tradicional i no tradicional i alhora palAliar els problemes
econòmics conjunturals provocats per la situació econòmica
actual. En primer lloc, crear un fons de capital llavor i un altre
de capital de risc, com a element impulsor del finançament
empresarial; en segon lloc, establir una política de foment de
captació d'àngels inversors (business angels); en tercer lloc,
habilitar línies d'avals per a emprenedors i emprenedores i per
a empresaris i empresàries que cobreixin les necessitats no
cobertes pel sistema financer actual.

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte de la llei

1. Aquesta llei té per objecte promoure l'activitat generadora de
riquesa i ocupació a través dels emprenedors i les
emprenedores, i de la micro, petita i mitjana empresa de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que són els destinataris
de les regulacions contingudes en aquesta  llei.

2. Per al compliment d’aquest objectiu l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears ha de desenvolupar les
polítiques públiques i regular els procediments necessaris per tal
de:
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1r. Fomentar i potenciar l'esperit emprenedor, la creativitat,
la innovació i la figura de l'empresari o l’empresària a través
del desenvolupament del capital humà i la captació de talent.
2n. Crear un marc favorable per a la creació i la
consolidació de la micro, petita i mitjana empresa, a través
de la reducció progressiva de càrregues administratives i la
coordinació de polítiques i serveis de suport a emprenedors
i emprenedores, i a empreses.
3r. Instrumentar mesures de suport econòmic, fiscal i
financer que facilitin el desenvolupament dels emprenedors
i les emprenedores, i les PIME.

Article 2
Destinataris i destinatàries

1. Són destinataris i destinatàries d'aquesta llei els emprenedors
i les emprenedores i les micro, petites i mitjanes empreses.

2. Es consideren emprenedors i emprenedores les persones
físiques o jurídiques que estan iniciant o ja han iniciat, en un
temps no superior a 2 anys, una activitat econòmica en el
territori de les Illes Balears, amb domicili a les Illes Balears, i
sempre que no superin els paràmetres de la condició de mitjana
empresa.

3. Es considera PIME (petita i mitjana empresa), l'empresa que
compleix, amb els requisits següents, d'acord amb l'annex I del
Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió Europea:

a) Tenir menys de 250 treballadors i/o treballadores.

b) Tenir un volum de negoci anual no superior a 50 milions
d'euros o bé un balanç general anual que no sigui superior a 43
milions d'euros.

c) No participar en un 25% o més del seu capital o dels seus
drets de vot altres empreses que no compleixen els requisits
anteriors.

Dins la categoria de PIME, es considera petita empresa la
que té menys de 50 treballadors i/o treballadores, i un volum de
negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10
milions d'euros. Les PIME que no compleixen aquestes
característiques tenen la condició de mitjana empresa.

D'altra banda, dins del grup de petites empreses, es
considera microempresa la que té menys de 10 treballadors i/o
treballadores i un volum de negoci anual o un balanç general
anual que no supera els 2 milions d'euros.

4. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per activitat econòmica
qualsevol activitat de caràcter empresarial, sempre que suposi
l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció, dels
recursos humans, o d'ambdós, a fi d'intervenir en la producció
o distribució de béns o serveis. L'activitat econòmica ha de tenir
l'objectiu d'obtenir un benefici econòmic, independentment que
aquest es pugui reinvertir o repartir entre les persones integrants
de l'organització.

Capítol II
Talent i capital humà

Article 3
Continguts curriculars

La conselleria competent en matèria d'educació ha
d'impulsar que s'introdueixin en els decrets de desenvolupament
curricular, a tots els cicles educatius no universitaris,
especialment a educació secundària i a formació professional,
continguts sobre formació i motivació per a la creació
d'empreses, en coordinació amb la Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació. Aquests continguts han
de tenir en compte els aspectes següents:

a) Valorar la figura d'emprenedor o emprenedora i
d’empresari o empresària com també l'esperit empresarial i la
seva funció decisiva en la generació de riquesa i creació de llocs
de treball.

b) Fomentar valors i habilitats vinculats a l'autoocupació, la
creació i la gestió empresarial, com la creativitat, la innovació,
el lideratge, la responsabilitat, l'ètica empresarial, la iniciativa,
la cultura de l'esforç i el treball en equip, a través de
metodologies d'ensenyament que promoguin aquests valors de
manera transversal.

c) Enfortir els vincles entre el món de l'empresa i el sistema
educatiu.

d) Fomentar i incorporar el concepte d'ètica empresarial i de
responsabilitat social empresarial (RSE) com a part essencial
del currículum associat a les ciències empresarials.

e) Materials d’educació per al professorat en aquestes
disciplines, per a afavorir que els formadors no siguin només
coneixedors de la realitat empresarial i de la figura de
l’empresari o l’empresària, sinó que també transmetin actituds
emprenedores al seu alumnat.

f) Creació de mòduls pràctics i teòrics de creació d’empreses
a tots els cicles de la formació professional.

g) Pel que fa als cicles de formació professional, a més s’ha
d’incidir en una major comunicació amb les empreses, amb
l’objectiu d’adequar la formació a les necessitats reals
d’aquestes, i amb els sectors emergents.

Article 4
Universitat

1. El Govern de les Illes Balears, amb el màxim respecte a
l'autonomia universitària, ha de promoure la inclusió de mòduls
pràctics i teòrics amb assignació de crèdits universitaris adreçats
a fomentar la creació d'empreses en tots els graus universitaris,
d'acord amb els criteris i conceptes que contengui el pla
d'accions que desplegui aquesta llei.

2. Al seu torn, el Govern de les Illes Balears ha de promoure
polítiques públiques adreçades al colAlectiu universitari a fi de
dotar lo d'assistència tècnica i assessorament financer, en
especial en activitats innovadores, dins els criteris i conceptes
que contengui el pla d'accions que desplegui aquesta llei.
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Article 5
Formació i readaptació professional permanent

El Govern de les Illes Balears garantirà el dret a la formació
i a la readaptació professional permanent dels emprenedors i les
emprenedores, i de les micro, petites i mitjanes empreses,
mitjançant el seu accés a programes de formació professional
dissenyats específicament per al seu àmbit.

Article 6
Capacitació i responsabilitat social empresarial

1. El Govern de les Illes Balears ha de promoure, entre d'altres
actuacions, la creació de programes d'acompanyament,
tutorització i formació específica per impulsar i potenciar la
capacitació tècnica en gestió empresarial de l'emprenedor o
l’emprenedora i de l'empresari o l’empresària. Igualment, ha de
promoure la captació de talent i la professionalització de la
gestió empresarial amb l'objectiu d'aconseguir el creixement, la
productivitat i la competitivitat de l'empresa.

2. El Govern de les Illes Balears ha d'impulsar les polítiques de
responsabilitat social empresarial fomentant la implantació
d'activitats, plans i programes de responsabilitat social en el
desenvolupament dels projectes empresarials. La implementació
de bones pràctiques d'RSE ha de permetre als emprenedors i les
emprenedores i als empresaris i les empresàries millorar la
gestió, identificar noves oportunitats de negoci i minimitzar els
riscos ambientals i socials, fet que redunda en un increment de
la seva competitivitat, productivitat i sostenibilitat.

Capítol III
Simplificació administrativa i coordinació de polítiques i

serveis de suport a emprenedors i emprenedores i a
empreses

Secció 1a
Simplificació administrativa

Article 7
Eliminació i reducció de càrregues administratives

1. El Govern de les Illes Balears ha de dur a terme l'eliminació
i la reducció progressives de les càrregues administratives, i ha
de reduir, a més, les traves injustificades o desproporcionades
a l'accés i l’exercici de l'activitat. Per a això cal simplificar
aspectes relatius a la solAlicitud de llicències i permisos i cal
potenciar la utilització de l'administració electrònica, a fi
d'aconseguir una major eficiència, productivitat i ocupació, a
més d'un increment de la varietat i qualitat dels serveis
disponibles per a les empreses i per als ciutadans i les
ciutadanes.

2. El Govern de les Illes Balears ha de fomentar la
transparència, la participació ciutadana i la colAlaboració
institucional per aconseguir l'eficàcia i l'eficiència necessàries
en matèria de creació i consolidació d'empreses. En particular,
cal crear, dins el Grup d'Impuls per a la Simplificació i la
Reducció de Càrregues Administratives a què es refereix
l'article 17 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, un grup de
treball específic en matèria de creació i consolidació
d'empreses.

3. El Govern de les Illes Balears ha de desenvolupar la
implantació de la finestreta única de la directiva de serveis en
els àmbits autonòmic i local, com a eina important per facilitar
la creació i la consolidació d'empreses. El Govern de les Illes
Balears ha de desenvolupar la intercomunicació amb la
finestreta estatal per poder implantar i interrelacionar tota la
informació necessària per dur a terme una activitat, i facilitar
així la tramitació electrònica dels procediments.

4. L'eliminació i la reducció de càrregues administratives s'han
de fer, si més no, mitjançant les accions següents:

a) Reduir la freqüència de les declaracions obligatòries als
mínims necessaris.

b) Eliminar reiteracions.

c) Automatitzar la recollida d'informació, a través de
sistemes de declaració electrònica.

d) Facilitar l'accés a la informació pel que fa als tràmits
administratius que puguin alentir el desenvolupament econòmic.

e) Potenciar l'accés a informació relacionada amb la creació
i la consolidació de manera telemàtica i unificada.

f) Millorar la qualitat de les normes, amb la finalitat de
garantir la seguretat jurídica i d'evitar totes aquelles regulacions
que imposin costs burocràtics innecessaris als emprenedors i les
emprenedores, com també legislacions complexes que suposin
barreres que desincentivin l'activitat econòmica.

g) Impulsar l'avaluació de l'impacte normatiu que té la
regulació en el teixit empresarial, mitjançant el mesurament de
les càrregues administratives derivades dels projectes normatius.

h) Garantir un coneixement millor del contingut de les
normes, principalment, quant a terminis concrets, documentació
necessària i organismes competents per a la creació d'empreses.

i) Promoure els mecanismes d'interconnexió telemàtica i
coordinació interadministrativa que facin possible la supressió
de l'obligació d'aportar determinats documents, tot incloent
aquesta supressió en el catàleg de simplificació documental.

Secció 2a
Coordinació de polítiques i serveis de suport 
a emprenedors i emprenedores i a empreses

Article 8
Coordinació de polítiques de suport a emprenedors i
emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa

1. La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació ha de coordinar les polítiques de suport a
emprenedors i emprenedores i a la micro, petita i mitjana
empresa.
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2. La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació ha d'elaborar quadriennalment un pla d'accions per
donar suport als destinataris i les destinatàries d'aquesta llei.

3. A l'efecte, cal crear un comitè tècnic integrat per membres del
Govern de les Illes Balears la funció del qual serà coordinar
eficientment les polítiques i els recursos destinats als
emprenedors i les emprenedores i a les empreses objecte
d'aquesta llei. Es poden articular mecanismes de consulta i
d'assessorament a entitats que donin suport als emprenedors i
les emprenedores i a les empreses de les Illes Balears. 

4. El Govern de les Illes Balears ha d'establir una interlocució
coordinada davant instàncies supraautonòmiques, amb l'objectiu
de millorar l'eficàcia i l'eficiència en la captació de recursos i el
desenvolupament de projectes a les Illes Balears destinats a
crear i consolidar el teixit empresarial balear.

Article 9
Serveis integrals de suport a la creació i la consolidació

1. Amb l'objectiu de garantir i millorar l'eficàcia de les diferents
polítiques de suport a emprenedors i emprenedores i a empreses,
la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació ha de definir un mapa de serveis estandarditzats, en
què s'oferirà un model de gestió integral i unificat de diagnòstic,
avaluació i seguiment dels serveis prestats.

2. La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació ha de coordinar les possibles línies de subvencions
destinades als serveis de suport a emprenedors i emprenedores
i a empreses per fomentar ne la competència i millorar ne
l'eficiència. Cal utilitzar un sistema d'indicadors de seguiment
i d'avaluació de resultats que garanteixi la qualitat dels serveis
oferts.

3. La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació ha de crear una plataforma informàtica integral de
serveis d'informació, tramitació, assessorament i
acompanyament empresarial.

Article 10
Infraestructures públiques per a la incubació i el
desenvolupament de projectes empresarials

El Govern de les Illes Balears ha d'impulsar la coordinació
de les infraestructures públiques existents, amb l'objectiu de fer
les més eficients i de generar un recurs motor i tractor de
creació i consolidació empresarial. En aquest sentit, es
distingeix entre:

a) Vivers d'empreses: el Govern de les Illes Balears ha de
posar en valor les infraestructures públiques per a la incubació
existents a les Illes Balears, mitjançant la coordinació
administrativa, el foment de l'ús d'aquestes i la promoció de les
empreses instalAlades en les dites infraestructures, tot això
potenciant el treball en xarxa i la cooperació, tant a escala local
com nacional i europea, entre els vivers. Així mateix, el Govern
de les Illes Balears ha d'establir una política d'atracció
d'empreses estrangeres cap a les infraestructures d'incubació
existents.

b) Infraestructures cientificotècniques i industrials: alhora,
el Govern de les Illes Balears ha d'impulsar la cooperació
publicoprivada per a la creació d'infraestructures
cientificotècniques i industrials.

c) Parcs industrials: el Govern de les Illes Balears ha
d'establir una política de desenvolupament de sòl industrial
empresarial com també l'atracció d'empreses estrangeres cap als
parcs empresarials.

Capítol IV
Finançament de les empreses

Article 11
Impuls al finançament de projectes empresarials

1. El Govern de les Illes Balears ha de desenvolupar les mesures
d'impuls al finançament de projectes empresarials a través, en
particular, de les accions següents:

a) Facilitar l'accés al crèdit tradicional dotant els fons de
provisions tècniques de les societats de garantia recíproca
(SGR) per reforçar les línies d'avals per a emprenedors i
emprenedores i per a micro, petites i mitjanes empreses, en les
diferents fases (creació, consolidació, internacionalització i/o
reestructuració).

b) Crear una societat de capital llavor i una societat de
capital de risc les aportacions de les quals podran ser públiques,
privades o publicoprivades.

c) Establir un sistema normatiu, fiscal i econòmic que
afavoreixi la inversió privada i el flux de crèdit des d'àngels
inversors en les fases de llavor, consolidació i
internacionalització.

d) Dotar el sistema financer d'eines d'anàlisi tècnica per
valorar la inversió en actius tecnològics i potenciar així l'ús
d'instruments existents al mercat o de nova creació.

e) Fomentar l'atracció d'inversió estrangera.

2. El finançament als projectes empresarials podrà ser públic,
privat o publicoprivat.

3. Es considera com a àngel inversor l'inversor o la inversora
individual que, a títol privat, aporta capital, coneixements
tècnics i/o la xarxa de contactes personals a emprenedors i
emprenedores que volen posar en marxa un projecte empresarial
(capital llavor), empreses que es troben en l'inici de la seva
activitat (capital d'inici) i empreses que han d'afrontar una fase
de creixement.

Article 12
Finançament públic per a la creació i la consolidació de
PIME

El Govern de les Illes Balears ha de desenvolupar mesures
de finançament públic per a la creació i la consolidació de les
micro, petites i mitjanes empreses a través, en particular, de les
accions següents:
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a) Crear un marc normatiu i fiscal dissenyat específicament
per a l'emprenedor o l’emprenedora que ajudi a optimitzar
l'estructura de costs, incloent hi els de posada en marxa i
consolidació empresarial, com també establir mesures de suport
per palAliar la conjuntura econòmica de declivi.

b) Dotar de fons les SGR per a la creació de noves línies
d'aval per finançar la liquiditat i la inversió als emprenedors i
les emprenedores i a les PIME, en especial a les que estiguin en
condicions de reestructuració empresarial.

c) Reforçar i ampliar les mesures de suport a l'emprenedor
o l’emprenedora i a la PIME previstes en la normativa
reglamentària autonòmica en relació amb la compensació en la
pujada dels tipus d'interès.

d) Establir mecanismes de finançament dels costs de la
protecció de la propietat industrial i intelAlectual. Establir un
sistema de valoració d'intangibles tecnològics que facilitin
l'accés al finançament.

e) Preveure la creació d'un fons de contingències per
compensar les pèrdues produïdes pels desastres naturals.

Article 13
Validació i qualificació

1. S'ha de crear un sistema de validació autonòmica de projectes
empresarials, innovació i base tecnològica per facilitar l'accés
al finançament i als serveis específics de suport a l'emprenedor
o l’emprenedora i a la micro, petita i mitjana empresa.

2. S'ha d'establir un sistema que faciliti i agiliti l'accés a les
bonificacions fiscals existents per a la despesa i la inversió en
R+D+I.

Disposició derogatòria única
Derogació normativa

Queda derogat el Decret Llei 5/2011, de 29 d’agost, i totes
aquelles altres disposicions que s’hi oposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb el que disposa la present llei.

Disposició final primera
Modificació del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2005, de 24 de juny

Es modifica l'apartat 2 de l'article 75 del text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que
passa a tenir la redacció següent:

“2. La comunitat autònoma pot subscriure convenis de
refiançament amb societats de garantia recíproca els socis
partícips de les quals siguin petites i mitjanes empreses que
duguin a terme l'activitat principal i estiguin domiciliades al
territori de les Illes Balears. El Govern, a proposta de la
persona titular de la conselleria competent en matèria
d'hisenda, ha d'establir reglamentàriament les condicions
d'aquests convenis, l'eficàcia dels quals ha de restar
condicionada a l'existència i la suficiència dels crèdits que,
si s'escau, siguin necessaris per atendre el compliment de les
obligacions que se'n derivin. En tot cas, la quantia
refiançada no pot excedir, individualment, el 75% de la
garantia concedida per la societat de garantia recíproca per

a cada operació, ni tampoc, en conjunt, el 2% de la xifra
total dels crèdits inicials per despeses dels pressuposts de
cada any, sense que la quantia esmentada computi a l'efecte
de l'import total dels avals als quals fa referència l'article 76
següent.” 

Disposició final segona
Facultats de desplegament

El Govern de les Illes Balears, dins el termini d'un any a
partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha d'aprovar les
normes reglamentàries necessàries per desplegar la.

Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 27 de març de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març de 2012, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 1830/12, relativa a l'avortament a les Illes Balears, amb
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular, RGE
núm. 2115/12, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears veu amb preocupació

que la comunitat autònoma sigui una de les comunitats
autònomes on es registra un major nombre d’avortaments. Per
això insta el Govern de les Illes Balears que presenti al
Parlament, en el termini de tres mesos, un pla de salut sexual
per als instituts de secundària i els centres concertats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el termini de tres mesos com a màxim, el
comitè tècnic interdisciplinar d’estratègia de salut sexual i
reproductiva presenti les seves línies d’actuació per a la
legislatura."

A la seu del Parlament, 3 d'abril de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 243/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern en matèria sanitària.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social, Carmen Castro
i Gandasegui.

Intervingueren en torns de rèplica el Sr. Vicenç Thomàs i
Mulet i la Sra. Carmen Castro i Gandasegui.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1959/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Bauzá i Colom, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a integració de la població
immigrada en els municipis de la part forana. (BOPIB núm. 39,
de 23 de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1961/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Antònia Vallés i Ramis, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nous itineraris en el Parc
Natural de la Península de Llevant. (BOPIB núm. 39, de 23 de
març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1971/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a prioritats de la Conselleria d'Educació.
(BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1970/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pagaments de deutes als ajuntaments.
(BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1975/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i
ús del castellà al sistema educatiu. (BOPIB núm. 39, de 23 de
març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1966/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Conferència sectorial de
turisme. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1969/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projecte de Sa Coma. (BOPIB
núm. 39, de 23 de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1972/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reforma laboral. (BOPIB
núm. 39, de 23 de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1960/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a vehicle elèctric. (BOPIB núm.
39, de 23 de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1962/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Virtuts Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria d'incendis
forestals a Eivissa. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1967/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a potenciació del sistema
nacional de qualificacions i formació professional. (BOPIB
núm. 39, de 23 de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1963/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades als
ajuntaments en el primer trimestre de 2012. (BOPIB núm. 39,
de 23 de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1965/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sistema d'observació costaner
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1973/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a respostes del Sr. President.
(BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1964/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a optimització dels recursos de
Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1968/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a central de compres. (BOPIB
núm. 39, de 23 de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2114/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
manifestació "Sí per la nostra llengua". (BOPIB núm. 40, de 30
de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1974/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a gestió del Govern de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27

de març de 2012, rebutjà els Punts 1, 3, 5, 6 i 7 de la Moció
RGE núm. 1830/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l'avortament a les Illes Balears.(BOPIB núm. 39, de 23 de
març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Validació del Decret Llei 3/2012, de 9 de març, de mesures

urgents per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes
Balears (RGE núm. 1795/12).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de març de 2012, després del debat corresponent, validà el
decret llei esmentat per 33 vots a favor, 19 en contra i cap
abstenció.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 de març de 2012, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 346/12,
relativa a elaboració d'un pla general de lluita contra el frau
fiscal, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a elaborar un pla general de lluita contra el frau
fiscal en colAlaboració amb el Govern de l'Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè treballi conjuntament amb el Govern
d'Espanya per tal d'impulsar mesures que suposin un major
control del frau fiscal, tant en els imposts generals de l'Estat
com en els tributs que gestiona directament la comunitat
autònoma, així com també en la reducció de l'economia
submergida."

A la seu del Parlament, 27 de març de 2012.
La secretària de la comissió:
María Virtudes Marí i Ferrer.
El president en funcions de la comissió:
Francisco Mercadal i Alabern.

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de març de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 530/12, relativa a petició al Govern de l'Estat per
assumir la totalitat del cost del descompte en les tarifes de
transport marítim per als residents de les Illes Balears, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva

adhesió i el seu suport a la petició aprovada pels presidents de
les comunitats autònomes de Balears i Canàries en el “Primer
Foro de los Archipiélagos” per tal que sigui el Govern de
l’Estat qui assumeixi la totalitat del cost del descompte en les
tarifes del transport marítim per als residents a les regions
insulars.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transmetre al Govern de l’Estat aquesta petició
per tal tal que sigui objecte de quantificació i passi a ser
finançada íntegrament amb càrrec als pressuposts generals de
l’Estat.
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3. El Parlament de les Illes Balears acorda transmetre al
Govern de l’Estat que el reconeixement del fet específic i
diferencial de la insularitat (disposició addicional sisena de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears) significa que els
sobrecosts de transport marítim i aeri per als residents a les
regions insulars han de ser assumits íntegrament amb càrrec als
pressuposts generals de l’Estat."

A la seu del Parlament, 28 de març de 2012.
La secretària de la comissió:
Eulàlia Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 29 de març de 2012, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 129/12, relativa a
mesures per donar suport al món industrial, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

a generar mesures per contribuir a conservar i enfortir la
indústria d'aquesta comunitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar tot un conjunt de mesures per
donar suport al sector industrial.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a analitzar les necessitats de la nostra indústria i
a elaborar plans sectorials per models de negoci per adaptar-los
millor a la realitat i a les necessitats de cadascun d'ells."

A la seu del Parlament, 3 d'abril de 2012.
La secretària de la comissió:
Margarita Durán i Cladera.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de març de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 953/12, relativa a descomptes per a residents
extracomunitaris, amb l'esmena RGE núm. 2127/12, del Grup
Parlamentari Popular, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

D)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

espanyol a prendre les mesures adients per tal que els residents
extracomunitaris amb situació regularitzada a les Illes Balears
es puguin beneficiar dels mateixos descomptes en els transports
aeris i marítims que els altres residents de la nostra comunitat
autònoma."

A la seu del Parlament, 3 d'abril de 2012.
La secretària de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de març de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1467/12, relativa a drets humans a la Xina, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)
"1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva

profunda solidaritat amb els pobles de la Xina i reconeix la
necessitat d’avançar en la instauració de sistemes de govern
democràtics, amb ple respecte a les llibertats i als drets humans.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat espanyol i a les autoritats xineses, a través de
l’Ambaixada de Xina a l’Estat espanyol, a l’immediat
alliberament de tots els presos polítics i de consciència.

3. El Parlament de les Illes Balears acorda traslladar el
present acord a les Corts Generals espanyoles, Congrés dels
Diputats i Senat, als efectes oportuns."

A la seu del Parlament, 3 d'abril de 2012.
La secretària de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.
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 Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 29 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 561/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a petició d'ampliació
de ports esportius. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 29 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 562/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de nous
ports esportius. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 29 de març de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 563/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsió de
promoció turística. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2012.
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 d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 de març de 2012, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm.  944/12, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a aplicació de la
responsabilitat fiscal a la nova Llei de finançament dels
consells insulars. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

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 3 d'abril de 2012.
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 28 de març de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  1465/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a defensa de Portocolom. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de
2012).

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 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 29 de març de 2012, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 925/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a tancament d'Spanair.
(BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 29 de març de 2012, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 1223/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla de vigilància pels virus Schmallenberg. (BOPIB
núm. 35, de 2 de març de 2012).
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La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença d'alts càrrecs del Govern de les Illes

Balears per tal que puguin defensar la seva idoneïtat per al
càrrec i el seu projecte per a l'acció de govern, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (RGE núm.
4276/12).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de març de
2012, tengué lloc la compareixença dels alts càrrecs del Govern
que es relacionen a continuació. els quals informaren sobre el
tema indicat:
• Director de l'Oficina de Control Pressupostari.
• Directora gerent de l'Institut Balear de la Dona.
• Director gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
• Director de la Fundació Balears Sostenible.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del Sr. Conseller de Turisme, davant la

Comissió de Turisme, sobre les mesures que ha pres el Govern
per millorar la connectivitat aèria entre les Illes i la Península,
especialment de Menorca i Eivissa a Barcelona i Madrid,
arran de la finalització de l'activitat d'Spanair (RGE núm.
539/12).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 de març de 2012, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme, qui, acompanyat
del director general de Turisme, de la cap de Premsa i de la cap
de Gabinet, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

5747/11, de mesures tributàries urgents (procedent del Decret
Llei 6/2011).

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 de març de 2012, procedí a
l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat, publicat
al BOPIB núm. 30, de 27 de gener d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

6026/11, pel qual s'estableix el règim sancionador en diverses
matèries en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria
de joc (procedent del Decret Llei 7/2011).

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 20 de març de 2012, procedí a
l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat, publicat
al BOPIB núm. 32, de 10 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Acord de recaptar la presència del vicepresident econòmic,

de Promoció Empresarial i d'Ocupació per tal que informi
sobre els compromisos assolits al Consell de Política Fiscal
(RGE núm. 1573/12).

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 de març de 2012, aprovà per
assentiment l'acord de recaptar la presència del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació davant
aquesta comissió per tal que informe sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)
Retirada de l'escrit RGE núm. 4942/11, de solAlicitud

d'acord de recaptació de la presència de la directora gerent de
l'Institut Balear de la Dona.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de març de
2012, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca
retirà l'escrit indicat, que solAlicitava que es recaptàs la
presència de la directora generant de l'Institut Balear de la
Dona, davant aquesta comissió, per tal de defensar la seva
idoneïtat al càrrec i el seu projecte per a l'acció de govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)
A la Pregunta RGE núm. 3573/11, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a PROAGRO a
Menorca. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quin dia va prendre el Consell de Govern l'acord
d'anivellar amb 54.000 euros el conveni amb el Consell de
Menorca per al finançament del PROAGRO?

Dia 27 de maig de 2011 va ser aprovat per Consell de
Govern la proposta per la qual s'atorgava l'autorització prèvia al
conseller de Presidència, per formalitzar l'addenda del conveni
de colAlaboració entre la Conselleria de Presidència i el Consell
Insular de Menorca, per al foment de les explotacions de bestiar
boví lleter de Menorca, però no es va signar per ambdues parts.
Així doncs, l'addenda va ser signada pel nou conseller Gabriel
Company, amb data de 18 de juliol de 2011.

Palma, 29 de març de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3757/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a reunions amb el
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. (BOPIB núm.
16, de 14 d'octubre de 2011).

Quines conclusions ha extret el conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori de les reunions mantingudes amb el
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí?

S'està treballant de forma coordinada entre el ministeri i la
conselleria en tots els temes que són de competències d'ambdues
administracions; aigua, PAC, medi ambient, etc.

Entre les primeres conclusions li puc citar la conveniència
de revisar el Pla hidrològic de les Illes Balears, la necessitat de
treballar junts per intentar aconseguir un POSEI per a  Balears,
o la conveniència de coordinar les polítiques ambientals.

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

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 94/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pagaments a
l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. (BOPIB núm. 30, de
27 de gener de 2012).

Quines mesures ha adoptat i/o adoptarà la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per garantir el pagament
puntual de les nòmines dels músics de l'Orquestra Simfònica de
les Illes Balears "Ciutat de Palma"?

L'Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de Palma"
no és un ens públic de la conselleria, atès que només aporta el
40% al seu pressupost. L'aportació de la comunitat autònoma de
2011 ja està abonada, per tant el Govern es troba al corrent dels
seus pagaments. L'aportació de 2012 del Govern s'està tramitant
actualment.

Palma, 15 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 116/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute del
Govern amb els colAlegis públics i concertats. (BOPIB núm. 30,
de 27 de gener de 2012).

Quin era el deute amb els colAlegis públics i concertats a 31
de desembre de 2011 i quan té previst el Govern de les Illes
Balears saldar-lo?

El deute amb els colAlegis públics a 31 de desembre de 2011
era d'11.280.528,32 euros. El deute amb els colAlegis concertats
a 31 de desembre de 2011 era de 7.524.162,20 euros. Hi ha
previst un pagament mensual, segons liquiditat de tresoreria.

Palma, 14 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.



1826 BOPIB núm. 42 -  13 d'abril de 2012

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 135/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a restauració
del castell de Santa Àgueda. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).

Quins ajuts s'han concedit al Consell Insular de Menorca
per part del Govern de les Illes Balears per a la restauració
del castell de Santa Àgueda i altres edificacions d'aquest indret
de Menorca?

El Govern ha concedit les següents ajudes per a obres al
castell de Santa Àgueda:
• Per a la reparació de la teulada de l'antiga capella de Santa

Àgueda: 15.285,34 euros.
• Per a la rehabilitació de la torre núm. 10 d'un tram de la

murada del castell de Santa Àgueda: 157.096,16 euros.

Palma, 23 de març de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 205/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb Turespaña
relatiu a s'Enclusa. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quin és l'estat d'execució del conveni entre Turespaña i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria turística de
diverses inversions en infraestructura (signat el 13 d'agost de
2008), concretament pel que fa al centre d'interpretació de
Reserves de Biosfera, a s'Enclusa (Ferreries)?

Segons la documentació obrant en aquesta conselleria, no
consta cap actuació d'execució de l'esmentat conveni.

Palma, 23 de març de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 214/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a reducció oferta
escolar. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

S'ha produït i amb quin abast, una reducció de l'oferta
extraescolar als centres educatius de les Illes Balears? Quines
mesures pensa emprendre al respecte?

En aquests moments la conselleria no té coneixement de cap
centre educatiu de les Illes Balears que hagi reduït l'oferta
extraescolar. Si bé des del Servei d'Escolarització, aquest curs
s'ha posat en marxa una mesura per fer el seguiment de les
activitats extraescolars contemplades a la PGA de cada centre
educatiu.

Palma, 14 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 233/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu , relativa a  viatge a Menorca de la
directora general de Cultura (II). (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

Quin va ser el cost total del "dinar de feina" que la
directora general de Cultura i la consellera de Cultura del
Consell de Menorca van realitzar la primera setmana
d'octubre de 2011 a Menorca?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no disposa
d'aquesta informació. El consell es va fer càrrec de les despeses
d'aquest dinar.

Palma, 21 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 234/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a viatge a Menorca de la
directora general de Cultura (III). (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

Per què s'havia de fer un "dinar de feina" entre la directora
general de Cultura i la consellera de Cultura del Consell de
Menorca, quan la reunió de la Comissió Tècnica de Delegació
de Competències al Consell de Menorca va acabar a les
12.30h, com deixa constància l'acta i el següent acte oficial de
la directora general era a les 18.30h?

Perquè s'havien de tractar temes importants entre una reunió
i l'altra.

Palma, 21 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 237/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a viatge a Menorca de la
directora general de Cultura. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).

Quantes persones varen participar del "dinar de feina" amb
la directora general de Cultura i la consellera de Cultura del
Consell de Menorca, que es va dura  terme la primera setmana
d'octubre del 2011 a Menorca?

Dues persones: la directora general de Cultura i Joventut i la
consellera de Cultura del Consell de Menorca.

Palma, 21 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 385/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute per a la gestió del
Museu de Menorca i de la Biblioteca Pública de Maó. (BOPIB
núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

Quin és el deute que el Govern té pendent amb el Consell
de Menorca per a la gestió del Museu de Menorca i de la
Biblioteca Pública de Maó, tant del 2011 com del 2012 i que
es va posar de manifest a la Comissió Tècnica de Delegacions
de Competències que es va celebrar dia 7 d'octubre de 2011?

El Govern ha transferit les quantitats acordades i aprovades
tant del 2011 com del 2012, d'acord amb la Llei 3/2011, de 25
de març.

Palma, 23 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 388/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a comparativa de
personal docent. (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

Quina diferència de personal docent, en referència a un
mateix nombre d'alumnes calcula la conselleria que
comportaran els criteris per a la modificació de les plantilles
orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no
universitari per al curs 2011-2012 respecte els criteris que
regiren el curs 2010-2011?

Els criteris de les plantilles orgàniques no s'han modificat.
No obstant això, segons la taula adjunta es comprova
l'increment de les plantilles d'un curs a un altre.

Curs Plantilla Alumnes Ràtio
al/pro 

Proporció

10-11 8.904 156.955 17,06 0,97

11-12 9.051 161.014 17,78 0,98

Dif. 147 +4.059 +0,72 +0,01

Palma, 2 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 405/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
a l'equip tècnic del Servei de Salut. (BOPIB núm. 31, de 3 de
febrer de 2012).

Motius de cessament de la Sra. Eugènia Carandell de
l'equip tècnic del Servei de Salut.

El motiu és la incorporació al seu centre de salut, amb
l'objecte de garantir els recursos i baixar les demores mitjanes
i les esperes mitjanes. 

Palma, 20 de març de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 425/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a delegació del Govern
a BrusselAles. (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

Quantes persones formaven part de la delegació del
Govern de les Illes Balears en el seu viatge a BrusselAles del
passat mes d'octubre de 2011?

Per part de la Presidència, es varen desplaçar a BrusselAles
els dies 10 i 11 d'octubre de 2011:

• El president del Govern de les Illes Balears, Molt Hble. José
Ramón Bauzá Díaz.

• El director del Gabinet de Presidència, Sr. Javier Fons
Recuenco.

• El cap de la Secretaria de Coordinació del Gabinet de
Presidència, Sr. Martí Juaneda Roca.

• El cap de la Secretaria de Protocol i Relacions Públiques, Sr.
Albert Candela Milà.

• La cap de la Secretaria de Premsa, Sra. Maria Moreno Pons.
• El cap de seguretat, Sr. Jesús Rodríguez Herrera.
• Un càmera, Sr. Miguel Ángel Frau del Cerro.
• Un fotògraf oficial, Sr. Rafael Blanc  Bofarull.

Per part de la Conselleria de Presidència:
• El conseller de Presidència, Hble. Sr. Antonio Gómez Pérez.
• La cap de gabinet, Sra. Julia Cristina Rubio Mas.

Per altra banda, en les mateixes dates, es varen desplaçar a
BrusselAles, la directora general de Relacions Institucionals i
Acció Exterior, Sra. Maria del Carmen Lliteras Arañó, i el
director gerent del Centre Balears Europa, Sr. Vicente Javier
Enguidanos Sancho, per tal de participar entre d'altres, en el
"Debat d'illes: com coordinar els actors insulars en l'escena
europea?", organitzat pel Centre Balears Europa, en el marc dels
Open Days del Comitè de Regions. 

Palma, 19 de març de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 462/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a colAlapse
al servei d'urgències de Son Espases. (BOPIB núm. 31, de 3 de
febrer de 2012).

Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de la cambra, a disposició dels
senyors diputats.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 472/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes pendents del
PDR. (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

Quines són les entitats, persones físiques o jurídiques que
han cobrat les ajudes pendents de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, en
concepte de PDR, en data de 25 de gener de 2012?

Dia 25 de gener no es va pagar cap ajuda de les
corresponents a PRD.

Palma, 23 de març de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 480/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost d'informe jurídic.
(BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

Quin cost va tenir el titulat "Informe jurídico relativo al
procedimiento para el nombramiento del personal directivo del
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears y sus
sociedades filiales", de data 17 d'octubre de 2011?

L'informe esmentat no va suposar cap cost addicional, ni va
generar una factura específica. Aquest treball estava inclòs a la
iguala mensual que es té amb l'empresa que el va realitzar.

Palma, 19 de març de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 483/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programació
formativa al 2012 del Centre de la Mar a Menorca. (BOPIB
núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

Quina és la programació formativa el 2012 del Centre de
la Mar a Menorca?

Cursos en execució:

Núm.
curs

Codi Especialitat/CP Alum-
nat

Hores
totals

Imparti-
ció

1503/11 TMVN10 Mecànic de
motors nàutics i
components
mecànics navals
(I)

15 435 26/07/12 a
30/4/12

1504/11 TMVN10 Mecànic de
motors nàutics i
components
mecànics navals
(II)

15 520

1501/11 MAMS30 Fuster de ribera
(mestre d'aixa) (I)

15 360 26/1/12 a
14/5/12

1502/11 MAMS30 Fuster de ribera
(mestre d'aixa)
(II)

12 340

Cursos a programar durant l'any 2012:

Família professional Acció formativa Hores
teòriques +
pràctiques

Marítimopesquera
(MAP)

Activitats en pesca amb arts
d'emmallament i marisqueig, i en
transport marítim

Operacions de transport marítim i
pesca en litoral

Operacions de coordinació en
coberta i parc de pesca

250 + 40

590 + 40

270 + 40

Transport i manteniment
de vehicles (TMV)

Operacions auxiliars de manteniment
de sistemes i equips d'embarcacions
esportives i d'esbarjo

Operacions auxiliars de manteniment
d'elements estructurals i de
recobriment de superfícies
d'embarcacions esportives i d'esbarjo

350 + 40

240 + 40

Palma, 14 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 613/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a cursos d'anglès
per a docents. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Com afectarà la reducció pressupostària als cursos
d'anglès per a docents?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats està
treballant perquè no hi hagi cap minva en relació amb la
formació en llengua anglesa dels docents.

Palma, 5 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 614/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a estades de
formació en llengua anglesa per a docents. (BOPIB núm. 32,
de 10 de febrer de 2012).

Com afectarà la reducció pressupostària a les estades de
formació en llengua estrangera per a personal docent?

S'està treballant perquè la reducció pressupostària no suposi
cap minva en relació a la formació en llengua anglesa dels
docents i a les estades de formació.

Des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, una
volta des de les Illes Balears ja s'ha duit a terme la part
corresponent de la tramitació, s'està a l'espera de la resolució del
conveni PIALE (Programa Integral d'Aprenentatge de Llengües
Estrangeres), per part del Ministeri d'Educació. El PIALE és un
programa de cooperació territorial del qual pengen tots els
programes de formació de llengua estrangera i si no es signa ho
hi haurà formació.

Actualment depenem totalment dels fons estatals; per tant,
mentre no arribi confirmació de la disponibilitat d'aquests fons,
no es pot saber de quines quantitats disposem. Tot i així, la
previsió és incrementar el pressupost. Succeeix el mateix amb
la formació permanent del professorat. No hi ha hagut cap
retallada quant al pressupost 2012 destinat a formació del
professorat.

Palma, 14 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 615/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a desdoblament
de les aules en l'assignatura de llengua anglesa. (BOPIB núm.
32, de 10 de febrer de 2012).

Com afectarà la reducció pressupostària al desdoblament
de les aules en l'assignatura de llengua anglesa per permetre
tallers de conversa, o creu el conseller que es pot practicar
conversa amb 30 alumnes dins l'aula?

Tots els centres públics de secundària disposaran del
desdoblament d'una hora setmanal per als grups d'ESO i
batxillerat, amb tota normalitat durant el curs 2012-13.
L'assignació d'aquest professor o professora es farà, tal i com
estableix l'Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura, de dia
27 d'abril de 2009, sobre el desenvolupament de l'educació
secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB, núm. 69, de 12
de maig de 2009).

Palma, 27 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 618/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a classes en
anglès. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Quants de centres imparteixen classes en anglès?

A les Illes Balears 164 centres sostinguts amb fons públics
imparteixen classes en anglès.

S'entén que es refereix a centres amb Seccions Europees, per
tant, no compten els centres amb cicles formatius LOE.

Palma, 5 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 619/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a assignatures
impartides en anglès. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de
2012).

Quantes assignatures, diferents de la llengua
estrangera/anglès, s'han impartit en anglès en el curs 2011-
2012?, quin percentatge representa del total?

El curs 2011-2012 s'imparteixen en anglès 17 matèries
diferents. Representen un 15% del percentatge total.

Palma, 5 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 622/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a contractes
de personal sanitari rescindits. (BOPIB núm. 32, de 10 de
febrer de 2012).

Quants  de contractes de personal sanitari, classificats per
especialitats i escales, s'han rescindit a l'Hospital Mateu Orfila
des del mes de juny de 2011 a 31 de gener de 2012?

Des de l'1 de juny de 2011 s'han rescindit cinc nomenaments
de personal sanitari corresponents a les següents categories i
especialitats:

-Adjunt/FEA Oncologia
-Adjunt/FEA Otorinolaringologia
-Adjunt/FEA Pediatria
-Auxiliar d'Infermeria
-Tècnic Especialista Anatomia Patològica

Totes les rescissions han estat conseqüència de baixes
voluntàries solAlicitades pels treballadors.

Palma, 20 de març de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 623/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a contractes
de personal sanitari. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de
2012).

Quants de contractes de personal sanitari, classificats per
especialitats i escales, s'han fet a l'Hospital Mateu Orfila des
del mes de juny de 2011 a 31 de gener de 2012?

Adjunt/FEA Anatomia patològica 2

Adjunt/FEA Anestesiologia i Reanimació 26

Adjunt/FEA Aparell digestiu 2

Adjunt/FEA Cirurgia general i Aparell digestiu 4

Adjunt/FEA Endocrinologia i Nutrició 2

Adjunt/FEA Farmàcia hospitalària 2

Adjunt/FEA Medecina intensiva 2

Adjunt/FEA Medecina interna 6

Adjunt/FEA Pneumologia 2

Adjunt/FEA Neurofisiologia 3

Adjunt/FEA Neurologia 2

Adjunt/FEA Obstetrícia i Ginecologia 2

Adjunt/FEA Oftalmologia 2

Adjunt/FEA Otorrinolaringologia 4

Adjunt/FEA Pediatria 5

Adjunt/FEA Psiquiatria 3

Adjunt/FEA Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica 2

Adjunt/FEA Urologia 1

Adjunt/FEA Oral i MaxilAlofacial 1

Adjunt/FEA Cardiologia 1

Adjunt/FEA Cirurgia Plàstica 1

Adjunt/FEA Urgències 2

Auxiliar Infermeria 154

Infermera ATS/DUE Hospital 172

Infermera Salut Mental 1

Guàrdies Anestesiologia i Reanimació 2

Guàrdies Cirurgia general 2

Facultatiu guàrdies Ginecologia 14

Facultatiu guàrdies Medecina Interna 3

Facultatiu guàrdies Pediatria 9

Adjunt/FEA Cirurgia oral i maxilofacial 2

Fisioterapeuta 18

Matrones hospital 13

Metge Urgències hospitalàries 3

Òptic Optometrista 5

Psicòleg clínic 1

Tècnic especialista Anatomia Patològica 4

Tècnic especialista Laboratori 56

Tècnic especialista Radiodiagnòstic 35

Terapeuta ocupacional 7

TOTAL 578

Palma, 20 de març de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 649/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a canvis de
delimitació des del 2006. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de
2012).

Quins canvis s'han introduït en la delimitació tècnica de les
zones humides entre l'abril de 2006  (data del document de
delimitació) i el document PHIB actualment en informació
pública?

La delimitació tècnica de les zones humides es du a terme
per part del Servei d'Estudis i Planificació adscrit a aquesta
direcció general.

S'adjunta informe del cap del Servei d'Estudis i Planificació,
de 20 de febrer de 2012, relatiu als canvis solAlicitats.

Palma, 23 de març de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

L'informe esmentat a la resposta queda dipositat al
Registre General de la cambra a disposició dels senyors
diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 652/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a aportació curs 2010-
2011 a FP. (BOPIB núm. 32 de 10 de febrer de 2012).

Quin és el valor total que la Conselleria d'Educació i
Cultura va destinar per al curs 2010-2011 a la Formació
Professional?

Les despeses de funcionament es fan per any natural i per
cursos.

Total 2010 1.211.199,47 euros

Menorca 96.081,84 euros

Eivissa 105.633,88 euros

Formentera 36.875,22 euros

Mallorca 972.638, 53euros
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Palma, 12 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 653/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a aportació curs 2011-
2012 a FP. (BOPIB núm. 32 de 10 de febrer de 2012).

Quin és el valor total que la Conselleria d'Educació i
Cultura va destinar per al curs 2011-2012 a la Formació
Professional?

Les despeses de funcionament es fan per any natural i per
cursos.

Total 2011 1.223.424,45 euros

Menorca 101.374,87 euros

Eivissa 120.217,07 euros

Formentera 34.121,17 euros

Mallorca 967.711,34 euros

Palma, 12 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 679/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a implantació
total de les seccions europees. (BOPIB núm. 32, de 10 de
febrer de 2012).

Quan preveu el conseller que tots els centres de les Illes
Balears puguin implantar seccions europees o la fórmula
d'objectius equivalents que eventualment les substitueixi?

Es preveu per al curs 2014-2015.

Palma, 5 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 806/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a traducció de
noms i llinatges al BIOB. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de
2012).

Quines actuacions fa comptes prendre el Govern de les
Illes Balears per tal d'evitar la ridícula traducció de noms i
llinatges al Butlletí Oficial de les Illes Balears?

Així com estableixen els articles 10 i 11 de l'Ordre del
conseller de Presidència de 23 de desembre de 2002 per la qual
es determinen les característiques formals del Butlletí Oficial de
les Illes Balears i es desenvolupa el procediment per inserir-hi
textos (BOIB núm. 157, de 31 de desembre), els emissors han

d'enviar la versió catalana i castellana del document que s'ha de
publicar, ambdues signades en paper i també en suport
informàtic (disquet, CD, etc.), amb la signatura i el segell de
l'òrgan emissor.

D'aquesta manera, el text és responsabilitat exclusiva de
l'òrgan que l'envia, el qual n'assumeix el contingut amb la firma
en el paper i en suport informàtic. En tot cas, d'acord amb
l'ordre esmentada, els serveis encarregats de l'edició del BOIB
han de rectificar d'ofici, havent-ho comunicat prèviament al
trametent, els errors tipogràfics o d'impressió que es produeixen
en la inserció dels textos.

Per tant, d'acord amb la normativa d'aplicació vigent ara
com ara, el Butlletí Oficial de les Illes Balears no assumeix ni
la revisió ni la traducció dels textos que s'hi insereixen ni ha
d'adoptar cap mesura pel que fa al cas tenint en compte el que
disposen els articles 10 i 11 esmentats.

D'altra banda, en referència amb la publicació de la
traducció de noms i llinatges, cal esmentar que el traductor
automàtic que el Govern té perquè el facin servir exclusivament
els assessors lingüístics de la comunitat autònoma no els
tradueix, ja que els identifica com a tals i els manté en la llengua
d'origen. 

El fet que es publicàs la traducció d'uns determinats noms i
llinatges al castellà pot ser a causa d'un mal ús dels traductors
automàtics de lliure accés a internet i a la falta de revisió final
del text per part de l'ens emissor. En aquest cas, l'eina utilitzada
devia de ser d'escassa qualitat perquè, en general, els traductors
automàtics no tradueixen els noms i llinatges i, en cas que ho
facin, s'obtenen resultats sistemàtics.

Això no obstant, us volem fer saber que aquest govern ha
pres les mesures necessàries per impulsar la finalització de
l'elaboració d'un règim jurídic del BOIB. En aquest nou règim
s'ha afegit un precepte que incideix en la responsabilitat de
l'organisme o entitat que solAlicita o ordena la inserció en la
correspondència d'ambdues versions i en les tasques
d'acarament que puguin dur a terme els serveis de traducció o
assessorament lingüístic del butlletí sens perjudici d'aquesta
responsabilitat de l'òrgan emetent.

Palma, 16 de març de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 831/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reserva de la biosfera.
(BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

Quines aportacions econòmiques fa el Govern de les Illes
Balears a Menorca per tal de promoure i complir els
compromisos d'aquesta com a Reserva de la Biosfera?

La Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori no fa
cap aportació a Menorca destinada exclusivament a complir els
compromisos d'aquesta com a Reserva de la Biosfera.

Palma, 23 de març de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 832/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reserva de la biosfera
(II). (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

De quina forma té en compte el Govern de les Illes Balears
la particular especificitat de Menorca com a Reserva de la
Biosfera?

La Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori, a
través de la Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic, en el desenvolupament de les seves
competències, té present la diversitat del territori balear amb les
seves peculiaritats, característiques i singularitats i Menorca no
n'és una excepció.

A grans trets podem assenyalar que s'ha millorat el sistema
de defensa contra incendis; estan en procés de redacció els plans
de gestió dels LIC de Menorca; s'ha signat un conveni amb La
Caixa i l'Institut del Clima (IC3) per a la instalAlació d'un punt
de mostreig a llarg termini (LTCS Long-Term Sites) o sensor de
sistemes naturals del territori i convertir-lo, juntament amb set
més que s'instalAlaren a la resta del territori espanyol, en un
sistema d'observació del canvi climàtic i del seu impacte a
escala regional, de referència en l'àmbit internacional.

També s'estan elaborant programes de control de plagues,
com la Lymantria, i també plans de recuperació d'espècies de
flora i fauna, com pugui ser el de la veça menorquina. Totes
aquestes actuacions tenen com objectiu principal garantir la
conservació de la biodiversitat de Menorca i mantenir un estat
de conservació favorable dels hàbitats i de les espècies.

Mostram tot el nostre suport a Menorca com a seu mundial
de la Xarxa de Reserves de la Biosfera Illes i Zones Costaneres,
fet que contribuirà de ben segur a conscienciar en l'àmbit
mundial la importància de la conservació de la seva
biodiversitat i del desenvolupament sostenible de la zona. 

Aquest és un fet molt positiu per aconseguir els objectius de
mantenir en un estat de conservació favorables dels hàbitats i de
les espècies d'interès comunitari pels quals es varen declarar els
espais protegits Xarxa Natura 2000 a l'illa de Menorca, els quals
representen un 39% de tot el seu territori.

Palma, 23 de març de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 833/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a obres de reforma de Can
Saura a Ciutadella. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

Quins són els motius pels quals el Govern de les Illes
Balears ha deixat de pagar les obres de reforma de Can Saura,
a Ciutadella?

L'objecte del conveni de colAlaboració subscrit entre el
Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears era
establir les pautes de colAlaboració per executar el Projecte de
rehabilitació del Palau Saura amb un pressupost d'execució per
contracta de 2.835.524,28 euros, amb la següent distribució:

-Consell Insular de Menorca: 1.149.868,78 euros
-Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transport:

1.565.886,44 euros

-Ajuntament de Ciutadella: 119.769,06 euros

De conformitat amb el conveni de colAlaboració subscrit
entre el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes
Balears, conveni adscrit actualment a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, les obligacions de les
parts eren les següents:

A l'Ajuntament de Ciutadella li corresponien la realització
de les contractacions per executar les obres i al Servei
d'Arquitectura de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transport li
corresponia la direcció facultativa de les obres, amb la
colAlaboració dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Ciutadella.

L'aportació de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports s'ha abonat quan es justificava haver certificat
l'obra per l'import de l'anualitat anterior. La quantia total
prevista s'ha d'abonar en la seva totalitat.

L'Ajuntament de Ciutadella, com a administració contractant
i com a òrgan de contractació, és l'administració encarregada
d'adjudicar, controlar, vigilar i rebre les obres amb la
participació de les entitats signants del conveni, de conformitat
amb les condicions següents:

-Obligació d'informar periòdicament del desenvolupament
i de la situació de les obres,

-Obligació de comunicar la data de la recepció definitiva de
les obres, per tal que hi assisteixin els representants de
cadascuna de les administracions signats d'aquest conveni i de
la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears.

-Amb caràcter previ a l'aprovació de la liquidació definitiva
de les obres, haurà de disposar de l'informe favorable dels
tècnics designats pel Consell Insular de Menorca i per les
conselleries de Turisme i d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

-Comunicar qualsevol modificació que pugui sorgir en el
desenvolupament i l'execució del projecte, per tal que pugui ser
aprovada.

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ja ha
complert totes les obligacions estipulades al conveni: ha fet
efectiu el pagament de la totalitat de l'import estipulat i  ha
realitzat la direcció facultativa de les obres de rehabilitació de
Can Saura.

Per tal motiu, no existeix cap obligació legal pendent de
complir per part del Govern de les Illes Balears.

Palma, 23 de març de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 837/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a campanya sísmica Golf
de Lleó. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

Quines repercussions creu el Govern que pot tenir la
campanya sísmica del Golf de Lleó i les possibles explotacions
petrolíferes posteriors per a zones marines i la costa de
Menorca?

Adjunt li remetem l'informe tècnic i l'acord del Ple de la
CMAIB de 18 de novembre de 2011. La valoració de
repercussions del projecte es troben definides dins l'informe
tècnic esmentat.

Palma, 28 de març de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

L'informe tècnic esmentat a la resposta queda dipositat al
Registre General de la cambra a disposició dels senyors
diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 849/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes agràries (II).
(BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

Quantes convocatòries d'ajudes de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del 2011 han anulAlat
des de què han assumit la responsabilitat de govern?

Una: la convocatòria pública de subvencions per fomentar
la intercooperació i la concentració de les cooperatives,
publicada al BOIB núm. 40, de 19 de març de 2011.

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

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 886/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
finques públiques. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

Quines finques públiques gestiona la Conselleria de
Turisme i Esports, directament o a través d'entitats que en
depenen?

La Conselleria de Turisme i Esports, a través de la Fundació
per al Desenvolupament Sostenible, gestiona les finques de Son
Real i Costa Nord, i a través de l'Agència de Turisme Balear, la
finca de Sa Coma d'En Vidal. 

Son Real i Sa Coma d'En Vidal estan en tràmit d'adscripció
a altres conselleries o administracions, i la finca Costa Nord, en
tràmit d'adscripció a l'Agència de Turisme Balear.

Palma, 5 de març de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 887/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
horaris per visitar Son Real. (BOPIB núm. 34 de 24 de febrer
de 2012).

Quin és l'horari, per mesos, que està establert per visitar
Son Real?

Tal i com ja es contestà a la pregunta RGE núm. 818/12, la
finca pública es pot visitar tots els dies de l'any, excepte el 25 i
el 26 de desembre i l'1 de gener.

Els horaris són:
• D'1 d'octubre a 31 de marc de 10,00 a 17,00 hores.
• D'1 d'abril a 30 de setembre de 10,00 a 19,00 hores.

Palma, 28 de febrer de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 888/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
turisme cultural com a producte turístic. (BOPIB núm. 34 de
24 de febrer de 2012).

Pensa el Govern impulsar el turisme cultural com a
producte turístic?

La Conselleria de Turisme i Esports treballa per impulsar el
desenvolupament del turisme cultural, els objectius prioritaris
del qual són:

• Crear una nova oferta turística especialitzada, basada en
el desenvolupament local territorial, la cooperació
publicoprivada i la sostenibilitat turística.

• Diversificar i especialitzar l'oferta turística en funció
dels recursos.

• Potenciar el turisme cultural com a estratègia de
promoció de la destinació.

• Promocionar la cultura de cada una de les illes com a
element diferenciador de la destinació.

• Afavorir la desestacionalització turística i la
desconcentració geogràfica.

• Potenciar i millorar la qualitat de productes i serveis.
• Atreure un turisme de qualitat i respectuós amb l'entorn

que visita.
Entre els productes de turisme cultural desenvolupats per la

Conselleria de Turisme i Esports destaquen:
• Itineraris guiats a la ciutat de Palma (Palma

monumental, Miquel Barceló i la Seu, Històries i
llegendes de Palma, el Convent de les caputxines, Palma
monumental i conjunt monumental de Santa Creu, barri
jueu, ruta dels patis de Palma, Palma modernista i
Sabors de Nadal).

• Itineraris culturals basats en el sistema d'audioguies
(Castell de Capdepera, Santuari de Lluc, Menorca
arqueològica, Ciutadella senyorial, Maó burgès, Talaies
i fortaleses del Port de Maó i audioguia de Formentera).

• Quaderns de viatge (petites publicacions on es recull un
conjunt de diferents rutes i recomanacions que permeten
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apropar-se a l''essència del patrimoni natural i cultural de
les Illes).

• Guia de rutes artesanes (realitzada amb l'objectiu de
donar a conèixer els oficis tradicionals i els productes
tradicionals de les Illes Balears).

• Guia de festes tradicionals de Balears.
• Portal web www.balearsculturaltour.es, especialitzat en

turisme cultural i de natura, basat en la promoció y la
difusió del patrimoni material i immaterial de les Illes
Balears, dirigida tant als mercats internacionals com a ls
residents i turistes nacionals.

• Microsite Palma gòtica (interactiu del gòtic de la ciutat
de Palma de Mallorca).

• Newletter (publicació mensual on es recullen tots els
esdeveniments i d'altres activitats culturals).

Palma, 6 de març de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 889/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
eradicació del Becut Vermell. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer
de 2012).

Quins recursos té previst dedicar la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a l'eradicació del
Becut Vermell?

Per a l'any 2012 s'ha establert un pla de xoc per a
l'eradicació del morrut roig que consistirà en les següents línies
d'actuació:

1. Donar assessorament a les persones que ho solAlicitin per
telèfon o presencialment.

2. Mantenir un punt d'informació permanent sobre les
novetats que es vagin produint en l'evolució a la pàgina web de
sanitat vegetal de la conselleria.

3. Diagnosticar  in situ les palmeres presumptament
afectades i assessorar els propietaris sobre les accions a seguir.

4. Finançar al 50% les accions de tala de palmeres afectades,
havent de costejar els particulars (palmeres en propietat privada)
i els ajuntaments (palmeres en propietat pública) el restant 50%
de les accions de tala.

5. Facilitar als propietaris i als professionals de jardineria
que les restes de poda afectades per la plaga es destrueixin per
incineració a la planta de tractaments de residus que gestiona
TIRME, de manera que els propietaris perjudicats no hagin de
pagar les taxes d'incineració.

6. Atendre les solAlicituds d'autorització de poda i de trasllats
de palmàcies sensibles en zones demarcades, així com els avisos
d'introducció de palmàcies dins Mallorca.

7. Dur a terme xerrades de divulgació de mesures per
combatre la plaga destinades a professionals de la jardineria i a
públic en general.

8. Dur a terme monitoreig  de vol dels escarabats adults amb
la instalAlació de trampes amb feromona.

9. Dur a terme captura massiva  d'escarabats adults amb la
instalAlació de trampes amb feromona.

10. Dur a terme control oficial documental i de l'estat
fitosanitari de les palmeres de manera preferent en centres de
producció de planta de viver i, en segon terme, en punts de
venda.

11. Atendre les denúncies d'incompliment de les mesures
fitosanitaris obligatòries establertes per combatre la plaga i
informar perquè s'iniciï, si cal, un expedient sancionador.

Palma, 23 de març de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 896/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a programa de
reciclatge de llibres de text. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer
de 2012).

Quin serà el pressupost real que hauran tingut per al
programa de reciclatge de llibres de text en les escoles de
primària de les Illes Balears durant el curs 2011-2012?

El pressupost del Programa de reutilització de llibres de text
per al curs 2011-2012 als centres d'educació primària és
d'1.678.587,20 euros.

Palma, 26 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 897/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita Larrucea, relativa a  programa de
reciclatge de llibres de text (I). (BOPIB núm. 34, de 24 de
febrer de 2012).

Quins centres de primària s'han acollit al Programa de
reciclatge de llibres de text a les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera el curs 2011-2012?

-CC Aula Balear
-CC Balmes
-CC Centro Internacional de Educación
-CC Es Liceu
-CC Mare de Déu de les Neus
-CC Mata de Jonc
-CC San Buenaventura
-CC San Felipe Neri
-CC San Francisco de Asís
-CC San Salvador
-CC Sant Francesc d'Assís
-CC Sant Francesc d'Assís
-CC Sant Francesc d'Assís
-CC Verge de Monti-sion
-CEIP Alaior
-CEIP Alexandre Rosselló
-CEIP Àngel Ruiz i Pablo
-CEIP Antonio Juan Alemany
-CEIP Antoni Monjo
-CEIP Antònia Alzina
-CEIP Ariany
-CEIP Badies
-CEIP Balansat
-CEIP Bartomeu Ordines
-CEIP Binissalem
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-CEIP Blanquerna
-CEIP Buscastell
-CEIP Calonge
-CEIP Camilo José Cela
-CEIP Can Bril
-CEIP Can Cantó
-CEIP Can Coix
-CEIP Can Guerxo
-CEIP Can Misses
-CEIP Can Pastilla
-CEIP Can Raspalls
-CEIP Cas Serres
-CEIP Castell de Santa Àgueda
-CEIP Cervantes
-CEIP Coll d'en Ragassa
-CEIP Duran Estrany
-CEIP El Pilar
-CEIP Eleonor Bosch
-CEIP Els Molins
-CEIP Es Canyar
-CEIP Es Cremat
-CEIP Es Fossaret
-CEIP Es Pont
-CEIP Es Puig
-CEIP Es Puig
-CEIP Es Putxet
-CEIP Es Vedrà
-CEIP Es Vinyet
-CEIP Es Vivero
-CEIP Escola Graduada
-CEIP Escola Nova
-CEIP Establiments
-CEIP Felip Bauçà
-CEIP Fornalutx
-CEIP Fornells
-CEIP Francesc d'Albranca
-CEIP Gabriel Vallseca
-CEIP Gaspar Sabater
-CEIP Guillem Sabater i Cerdó
-CEIP Guillem de Montgrí
-CEIP Inspector Doctor Comas Camps
-CEIP Jafudà Cresques
-CEIP Jaume Fornaris i Taltavull
-CEIP Jaume Vidal i Alcover
-CEIP Joan Benejam
-CEIP Joan Mas i Verd
-CEIP Joan Veny i Clar
-CEIP Juníper Serra
-CEIP Labritja
-CEIP Llorenç Riber
-CEIP L'Urgell
-CEIP Manacor
-CEIP Mare de Déu de la Consolació
-CEIP Mare de Déu del Carme
-CEIP Mare de Déu del Toro
-CEIP Mare de Déu del Toro
-CEIP Margalida Florit
-CEIP Maria Antònia Salvà
-CEIP Marian Aguiló
-CEIP Màxim Alomar Josa
-CEIP Melcior Rosselló i Simonet
-CEIP Mestre Colom
-CEIP Mestre Guillem Galmés
-CEIP Mestre Guillemet
-CEIP Mestre Lluís Andreu

-CEIP Migjorn
-CEIP Miquel Capllonch
-CEIP Miquel Costa i Llobera
-CEIP Miquel Costa i Llobera
-CEIP Miquel Duran i Saurina
-CEIP Montaura
-CEIP Na Caragol
-CEIP Na Penyal
-CEIP Nicolau Calafat
-CEIP Norai
-CEIP Nostra Senyora de Jesús
-CEIP Nostra Senyora de Robines
-CEIP Nostra Senyora de Vialfàs
-CEIP Pare Bartomeu Pou
-CEIP Pere Casasnovas
-CEIP Pere Cerdà
-CEIP Pintor Joan Miró
-CEIP Pintor Torrent
-CEIP Poeta Villangómez
-CEIP Ponent
-CEIP Porta des Moll
-CEIP Portal Nou
-CEIP Puig de na Fàtima
-CEIP Puig d'en Valls
-CEIP Punta de n'Amer
-CEIP Rafal Nou
-CEIP Rafal Vell
-CEIP Rei Jaume I
-CEIP Rei Jaume III
-CEIP Robert Graves
-CEIP Rosa dels Vents
-CEIP Sa Blanca Dona
-CEIP Sa Bodega
-CEIP Sa Casa Blanca
-CEIP Sa Graduada
-CEIP Sa Graduada
-CEIP Sa Graduada
-CEIP Sa Indioteria
-CEIP Sa Quintana
-CEIP S'Albufera
-CEIP S'Alzinar
-CEIP Sant Antoni de Portmany
-CEIP Sant Bartomeu
-CEIP Sant Carles
-CEIP Sant Ciriac
-CEIP Sant Ferran de ses Roques
-CEIP Sant Jordi
-CEIP Sant Jordi
-CEIP Sant Lluís
-CEIP Sant Mateu de Baix
-CEIP Sant Miquel
-CEIP Sant Rafel
-CEIP Santa Agnès de Corona
-CEIP Santa Catalina
-CEIP Santa Gertrudis
-CEIP Santa Isabel
-CEIP S'Auba
-CEIP Ses Bassetes
-CEIP Ses Comes
-CEIP Ses Marjades
-CEIP Ses Quarterades
-CEIP Ses Roques
-CEIP Ses Salines
-CEIP S'Hort des Fassers
-CEIP S'Olivar
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-CEIP S'Olivera
-CEIP Son Anglada
-CEIP Son Canals
-CEIP Son Ferriol
-CEIP Son Juny
-CEIP Son Pisà
-CEIP Son Quint
-CEIP Son Serra
-CEIP Son Verí
-CEIP Talaiot
-CEIP Torres de Balàfia
-CEIP Tramuntana
-CEIP Tresorer Cladera
-CEIP Vara de Rey
-CEIP Verge de Lluc
-CEIP Vora de Mar

Palma, 26 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitat:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 942/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Pla de suport a la
lectura i escriptura (II). (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de
2012).

Quantes persones (segmentat per illes) estan afectades pel
retard en la signatura dels convenis amb la Fundació
Universitat i els pagaments de les mensualitats dels mestres
becaris que duen a terme el Pla de suport a la lectura i
escriptura a les escoles de les Illes Balears?

En total són 78 persones: a Mallorca, 57; a Menorca, 9; a
Eivissa, 10; i a Formentera, 2.

Palma, 26 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 946/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa al documental del
mes. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

Quins són els nous criteris lingüístics de la iniciativa  "El
documental del mes" i per quins motius s'han canviat?

L'any 2011 fou el darrer any que la Conselleria d'Educació
elaborà els criteris lingüístics per a aquest documental.
Actualment els ajuntaments són els encarregats d'elaborar-los.

Palma, 5 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 947/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Pla de suport a la
lectura i escriptura. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

En quina situació es troben els convenis amb la Fundació
Universitat i els pagaments de les mensualitats dels mestres
becaris que duen a terme el Pla de suport a la lectura i
escriptura a les escoles de les Illes Balears, sense cap conveni-
contracte que els avali, ni cap pagament a compte per la tasca
desenvolupada?

La cinquena addenda al conveni de colAlaboració entre el
Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears
per a la realització d'estades en pràctiques d'estudiants
universitaris dintre del programa TUO (Titulats Universitaris
per a l'Ocupació), que és el conveni que regula els becaris del
Pla de suport a la lectura i escriptura, ja està signat.

Palma, 30 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 1017/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a grau en
criminologia, seguretat i ciències policials (I). (BOPIB núm.
35, de 2 de març de 2012).

La UIB està fent gestions per posar en marxa el grau de
criminologia, seguretat i ciències policials?

A la Conselleria d'Administracions Públiques no ens consta
que es facin gestions per part de la UIB per posar en marxa el
grau en criminologia, seguretat i ciències policials.

Marratxí, 26 de març de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AU)

A les Preguntes RGE núm. 1084/12, 1089/12, 1090/12,
1097/12 i 1098/12 presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Lourdes Aguiló i Bennasar, relatives a  contractació
centralitzada (I), contractació administrativa, contractació
centralitzada, central de contractació de l'Administració de la
comunitat autònoma i central de contractació de
l'Administració de la comunitat autònoma (I). (BOPIB núm.
35, de 2 de març de 2012).

Quin o quins procediment de contractació centralitzada
s'han iniciat per part de la Central de Contractació, indicant
la data d'inici i la publicació en el BOIB? Fins a la data d'avui,
s'ha dut a terme cap contractació administrativa centralitzada
des d'alguna unitat administrativa de la Direcció General de
Patrimoni, Contractes i Obres Públiques? S'ha iniciat algun
procediment de contractació centralitzada per part de la
Central de Contractació a data d'avui? En quina data, per
mitjà de quin instrument jurídic s'ha creat la central de
contractació de l'Administració de la comunitat autònoma? En
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quin BOIB s'ha publicat la creació de la central de
contractació de l'Administració de la comunitat autònoma?

El BOIB de dissabte 10 de març recull d'inici del tràmit
d'audiència de l'avantprojecte de decret mitjançant el qual es
regula la contractació centralitzada i es crea la Central de
Compres del Govern.

Aquest primer pas normatiu s'acompanya de l'elaboració del
full de ruta efectiu de com es desenvoluparà el projecte de
Central de Compres. Està previst que, tant el decret com el full
de ruta, estiguin aprovats al maig perquè la central  pugui
començar a funcionar al juny amb l'elaboració dels primers
acords marc que establiran condicions homogènies per a totes
les conselleries i empreses públiques.

En una segona fase, està previst dotar la Central de Compres
d'una solució informàtica orientada a establir tots els
mecanismes que facin de la contractació pública un procediment
completament electrònic i complir així els requeriments
europeus garantint l'accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics. Això contribuirà a una comunicació més fluïda i
transparent amb els proveïdors i redundarà en la simplificació
administrativa.

L'avantprojecte de decret aborda la contractació
centralitzada per al sector públic de la comunitat a través de
diferents tècniques: acords marc, sistemes dinàmics de
contractació o catàlegs de productes homologats; també es
contempla la subhasta electrònica com a mecanisme per
aconseguir els millors preus a través d'una tramitació totalment
electrònica. A la Central de Comptes podran adherir-se
voluntàriament les entitats locals i insulars que ho desitgin.

Palma, 19 de març de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 1127/12 presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a  aportació escola de
formació de persones adultes. (BOPIB núm. 35, de 2 de març
de 2012).

Quina és l'aportació del Govern de les Illes Balears a
l'Escola de Formació de Persones Adultes de Maó per a l'any
2012?

L'aportació de l'Escola de Formació de Persones Adultes de
Maó per a l'any 2012 és de 18.886,53 euros.

Palma, 30 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 1128/12 presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a  aportació escola de
formació de persones adultes (II). (BOPIB núm. 35, de 2 de
març de 2012).

Quina va ser l'aportació del Govern de les Illes Balears a
l'Escola de Formació de Persones Adultes de Maó per a l'any
2011?

L'assignació de pressupost a l'Escola de Formació de
Persones Adultes de Maó a l'any 2011 va ser de 27.471,09
euros.

Palma, 30 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 1151/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a criteris de llei de
finançament dels consells. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de
2012).

Quins són els criteris que el Govern de les Illes Balears
aplicarà en l'elaboració de la futura llei de finançament dels
consells insulars?

L'article 137 de l'Estatut d'Autonomia estableix els principis
rectors que s'han de tenir en compte a l'hora d'elaborar el
sistema de finançament definitiu dels consells insulars, entre els
quals hi ha:

- autonomia financera.
- suficiència de recursos.
- equitat.
- responsabilitat fiscal.
D'altra banda, l'article 138 de l'Estatut d'Autonomia

estableix que la llei que aprovi el Parlament que reguli el règim
de finançament dels consells insulars s'ha de fonamentar en els
principis de suficiència financera, solidaritat i cooperació i que,
en cap cas, s'ha de produir una disminució dels recursos ja
obtinguts per part dels consells.

En conseqüència, el Govern de les Illes Balears té el ferm
compromís de complir els criteris establerts en els articles 137
i 138 de l'Estatut d'Autonomia i, per tant, elaborar un futura llei
de finançament dels consells insulars basada en criteris
objectius.

Palma, 20 de març de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 1152/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a principi estatutari de
responsabilitat fiscal. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

Pensa el Govern de les Illes Balears aplicar el principi
estatutari de "responsabilitat fiscal" en la nova llei de
finançament dels consells insulars?

En resposta a la vostra pregunta us comunic que en la
mesura que l'article 137 de l'Estatut d'Autonomia esmenta la
possibilitat d'atendre el principi de responsabilitat fiscal en el
nou sistema de finançament dels consells insulars al Govern,
deixa la porta oberta a la instrumentalització dels mecanismes
que permetin el compliment d'aquest principi, sempre que sigui
tècnicament possible tenint en compte les restriccions que fixen
la LOFCA i la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es
regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes
de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen
determinades normes tributàries.

Palma, 20 de març de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 1162/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a calendari previst per
a l'elaboració de la llei de finançament dels consells. (BOPIB
núm. 35, de 2 de març de 2012).

Quin és el calendari del Govern de les Illes Balears quant
a l'elaboració d'una nova llei de finançament dels consells
insulars?

En resposta a la vostra pregunta us comunic que la intenció
del Govern de les Illes Balears és aprovar, o almenys arribar a
un acord en el si del Consell Financer Interinsular, per tal que
l'any 2013 entri en vigor un nou sistema de finançament dels
consells insulars.

Palma, 20 de març de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BB)

A les Preguntes RGE núm. 1210/12, 1213/12,  1771/12 i
1773/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a Programa Proagro i a Programa Proalfa.
(BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012, i BOPIB núm. 39, de
23 de març de 2012).

En quin estat d'execució es troben els pagaments pendents
del Proagro i del Proalfa?

Aquesta conselleria, juntament amb la Tresoreria de la
CAIB, està a punt de signar un confirming en el qual s'inclou el
pagament de tota aquesta línia d'ajudes.

Palma, 29 de març de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 1212/12 presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a  programa
Provacú. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

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

Els pagaments pendents de Provacú es troben inclosos en
l'operació de gestió de pagaments que actualment s'estan
executant.

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

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 1352/12 presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a  alta a la Seguretat
Social dels mestres becaris. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de
2012).

Per quins motius no han estat donats d'alta a la Seguretat
Social els mestres becaris de suport a la lectura i escriptura
que treballen a les escoles a través del conveni amb la
Fundació Universitat?

En el moment en què varen començar la seva tasca la llei no
preveia l'alta a la Seguretat Social dels becaris. Actualment
aquesta alta està en procés.

Palma, 26 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 1356/12 presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a  Pla de suport a la
lectura i escriptura. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

En quina situació es troben els convenis amb la Fundació
Universitat i els pagaments de les mensualitats dels mestres
becaris que des del mes de setembre duen a terme el Pla de
suport a la lectura i escriptura a les escoles de les Illes
Balears, sense cap conveni-contracte que els avali ni cap
pagament a compte per la tasca desenvolupada?

La cinquena addenda al conveni de colAlaboració entre el
Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears
per a la realització d'estades en pràctiques d'estudiants
universitaris dintre del programa TUO (Titulats Universitaris
per a l'Ocupació), que és el conveni que regula els becaris del
Pla de suport a la lectura i l'escriptura, ja s'ha signat.
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Palma, 26 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 1357/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a persones afectades
pel Pla de suport a la lectura i l'escriptura. (BOPIB núm. 36,
de 9 de març de 2012).

Quantes persones (segmentat per illes) estan afectades pel
retard en la signatura dels convenis amb la Fundació
Universitat i els pagaments de les mensualitats dels mestres
becaris que duen a terme el Pla de suport a la lectura i
l'escriptura a les escoles de les Illes Balears?

En total són 78 persones: a Mallorca, 57; a Menorca, 9; a
Eivissa, 10; i a Formentera, 2.

Palma, 26 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 1364/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a distribució de l'aigua
de la dessaladora de Ciutadella. (BOPIB núm. 36, de 9 de
març de 2012).

Quins estudis i/o informes ha fet el Govern de les Illes
Balears per conèixer la viabilitat tècnica i econòmica de la
inversió necessària per distribuir l'aigua procedent de la
dessaladora de Ciutadella a tots els municipis de l'illa?

En resposta a la pregunta s'informa que els serveis tècnics de
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental no han
realitzat ni disposen de cap estudi de viabilitat tècnica i/o
econòmica al respecte.

Des d'ABAQUA el que s'ha fet ha estat una valoració del
que costaria fer tant el projecte per arribar a Ciutadella com per
arribar a Maó (i a tots els municipis que hi ha entre la
dessaladora i Maó):

Es té coneixement que el Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient està realitzant un projecte per a la
distribució d'aigua des de la dessaladora de Ciutadella al
principal punt de subministrament del municipi de Ciutadella,
i també s'està estudiant l'alternativa, per part del ministeri,
d'arribar a Maó.

Palma, 20 de març de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 1462/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a problemes
de funcionament a l'estació intermodal. (BOPIB núm. 38, de 16
de març de 2012).

A l'estació intermodal de Palma hi sovintegen els
problemes de funcionament (màquines expenedores avariades,
escales mecàniques fora de servei, barreres de pas...). Té
previst el Govern resoldre aquestes mancances?

Els serveis tècnics encarregats del manteniment treballen
diàriament en la detecció i la solució de tots els problemes de
funcionament que han anat sorgint a l'estació intermodal.

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

Ordre de Publicació
BI)

A les Preguntes RGE núm. 1535/12 i 1536/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a Pati de
Sa Lluna (I i II). (BOPIB núm. 38 de 16 de març de 2012).

Pensa el Govern de les Illes Balears deslligar-se del
Consorci Pati de Sa Lluna, a Alaior? Quines són les intencions
quant a la participació del Govern en el projecte de
rehabilitació del Pati de Sa Lluna?

La Junta Rectora del consorci es reuní el passat 27 de febrer
i acordà dues línies d'actuació:
1. Iniciar els tràmits de dissolució i liquidació del consorci ui

crear una comissió de seguiment formada per dos
representants de cada una de les administracions que
formava part del consorci (Agència de Turisme de les Illes
Balears, Consell Insular de Menorca i Ajuntament d'Alaior),
a designar per cada una d'aquestes, per assumir les tasques
de seguiment de l'obra del Pati de Sa Lluna, situació de
l'edifici i, en general, per dur a terme les actuacions que es
derivin de l'objecte del consorci que s'acordà dissoldre.

2. Estudiar les possibilitats i els costs de suspendre
provisionalment l'obra i resoldre el contracte a causa de la
manca de pressupost, i estudiar les actuacions constructives
necessàries per assegurar l'edifici mentre l'obra estigui
suspensa.

Palma, 19 de març de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 1545/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a mapa d'oferta
formativa professional. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de
2012).

Quin és el procediment que segueix el Govern de les Illes
Balears per definir el mapa d'oferta formativa professional
(grau mitjà i grau superior) per al proper curs escolar 2012-
2013?
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El procediment per definir el mapa d'oferta formativa, que
no s'ha modificat des de la legislatura 2003-2007, parteix de les
següents accions:
• Analitzar l'oferta, la demanda i la  matrícula dels cicles

formatius i PQPI de cadascuna de les illes en els darrers
cursos.

• Analitzar nombre, composició i distribució per famílies
professionals dels centres docents.

• Analitzar la inserció, l'ocupabilitat i les tendències dels
diferents sectors productius.

• Analitzar i comparar l'oferta formativa de diverses
comunitats autònomes en relació amb la població i la seva
distribució.

• Analitzar els recursos econòmics requerits com a despeses
de funcionament els últims cursos.

• Identificar i analitzar la capacitat institucional
adequada/disponible per ampliar l'oferta de formació
professionals amb criteris de qualitat.

• Definir i prioritzar criteris per a la reestructuració de l'oferta
formativa.

• Revisió dels convenis de colAlaboració entre la Conselleria
d'Educació i diferents entitats per al desenvolupament de
cicles formatius.
Una volta s'han tingut en compte aquests punts es procedirà

a definir l'oferta formativa no només del curs 2012-2013, sinó
també dels propers anys; d'aquesta forma la eina és eficient i
s'aprofita en el futur, ja que a més de previsió permet avaluar el
procés i millorar-lo.

Palma, 28 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 1550/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a titulació requerida al
cos de professors tècnics d'FP. (BOPIB núm. 38, de 16 de març
de 2012).

Quina és la titulació requerida per exercir la docència en
el cos de professors tècnics de formació professional?

La titulació requerida per exercir la docència en el cos de
professors tècnics de formació professional és la que estableix
el punt 3 de la disposició addicional novena de la Llei 2/2006,
de 3 de maig, d'educació; a saber: diplomat, arquitecte tècnic,
enginyer tècnic o títol de grau corresponent, o uns altres títols
equivalents a efectes de docència, a més de la formació
pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 d'aquesta
llei.

Palma, 23 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 1552/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a mesures per
prestigiar la formació professional. (BOPIB núm. 38, de 16 de
març de 2012).

Quines mesures té previstes el Govern de les Illes Balears
per promoure i prestigiar la formació professional a les
Balears i, en concret, a Menorca?

Les mesures previstes per promocionar i prestigiar la
formació professional a les Illes Balears, i a Menorca també,
sense que impliqui no considerar-ne d'altres en un futur, són:
Premiar l'esforç de l'alumnat de tal forma que es reflecteixi en
els criteris d'admissió a cicles formatius i programes de
qualificació professional inicial (PQPI), la convocatòria de
premis extraordinaris de formació professional, la
correspondència de crèdits entre cicles formatius de grau
superior de formació professional i els estudis universitaris de
grau, i la colAlaboració en els grups de treball per al
desenvolupament de la Llei d'emprenedors.
• Convocar concursos autonòmics de formació professional,

com ara el "Balearkills", on els alumnes podran demostrar
els seus coneixements, habilitats i destreses adquirits durant
la seva formació. Els guanyadors de cada especialitat
participaran en la competició a nivell nacional.

• Celebrar jornades informatives i de suport als centres per al
canvi de títols de formació professional del sistema LOGSE
pels seus corresponents substituts del sistema LLOI.

• ColAlaborar amb el SOIB per a l'oferta de certificats de
professionalitat en centres propis.

• Donar suport als centres que així ho solAliciten per difondre
els projectes d'innovació de formació professional en què
participen amb centres d'altres comunitats autònomes.

• Establir centres colAlaboradors de formació a distància per
tal que l'alumnat matriculat en cicles formatius a distància
pugui realitzar les pràctiques obligatòries de cada mòdul,
així com els exàmens a la seva illa de residència, millorant
la qualitat d'aquests ensenyaments, així com l'estalvi que
suposa no haver de suportar els costos de desplaçament a
Mallorca.

• Dur a terme una previsió de necessitats de reposició i
adquisició d'equipaments per a formació professional,
fonamental per oferir qualitat a mig i llarg termini (aquesta
previsió no es va fer en els últims dos anys de l'anterior
legislatura).

Palma, 28 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 1564/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a hores
extraordinàries a SFM. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de
2012).

Quantes hores extraordinàries han realitzat els
treballadors i les treballadores d'SFM des del mes d'octubre de
2011?
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Consultada la base de dades d'SFM, des d'octubre de 2011
fins al 29 de febrer de 2012 els treballadors i les treballadores
d'aquesta empresa han realitzat un total d'11.486 hores
extraordinàries.

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

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 1612/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a port exterior
de Ciutadella. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quina és la previsió d'execució del projecte d'adaptació del
port exterior de Ciutadella per a vaixells de major eslora
quantificat en 8.437.517 euros?

Atesa la situació econòmica, no s'ha inclòs el projecte en el
pressupost de 2012 ni existeix cap previsió d'inclusió en el
pressupost de 2013, tot i que queda obert a la possible inversió
privada.

Palma, 29 de març de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 1636/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, relativa a nòmina de
personal docents (I). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de
personal docent que es tramita a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, en el mes de febrer de 2011 i quina va
ser la quantia total de l'esmentada nòmina en aquell mes?

El mes de febrer de l'any 2011 hi havia 12.247 persones a la
nòmina de personal docent, i la quantia total va ser de
35.428.748,72 euros (quota patronal inclosa).

Palma, 2 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 1637/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, relativa a nòmina de
personal docents (II). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de
personal docent que es tramita a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, en el mes de febrer de 2012 i quina va
ser la quantia total de l'esmentada nòmina en aquest mes?

El mes de febrer de l'any 2012 hi havia 12.169 persones a la
nòmina de personal docent, i la quantia total va ser de
35.395.711,19 euros (quota patronal inclosa).

Palma, 2 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BQ)

A les Preguntes RGE núm. 1649/12 i 1650/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, relatives
a nòmina de les entitats del sector públic (XIII i XIV). (BOPIB
núm. 39, de 23 de març de 2012).

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

Ordre de Publicació
BR)

A les Preguntes RGE núm. 1653/12 i 1654/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, relatives
a nòmina de les entitats del sector públic (IX i X). (BOPIB
núm. 39, de 23 de març de 2012).

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

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 1774/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a reducció de línies
d'autobús. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quins contactes ha mantingut amb els ajuntaments afectats
per la reducció de línies d'autobús a data 13 de març de 2012?

Des de l'engegada del conegut com a Pla d'eficiència del
transport interurbà per carretera s'han mantingut diversos
contactes amb la totalitat dels batles afectats pel pla.

Els contactes van començar el desembre de l'any passat a
nivell informatiu i s'han anat succeint al llarg de l'any, ja amb
l'engegada dels nous serveis.

A partir d'aquest moment diversos batles han anat
comentant-nos les seves peticions i els seus punts de vista, que
des de la Direcció General de Transports han estat sempre
estudiats.

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

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 1828/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a fira de creuers a
Miami (IV). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quin és el cost global (desplaçament, allotjament, dietes...)
de les persones que han viatjat a Miami, a la fira de creuers?



1842 BOPIB núm. 42 -  13 d'abril de 2012

4.460,62 euros: 584 euros en concepte d'allotjament (2
habitacions 2 nits) i 3.876,62 euros en concepte de
desplaçament (vols).

Palma, 28 de març de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 1829/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a fira de creuers a
Miami (V). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quins són els resultats del viatge del director general de
Ports i Aeroports a Miami, a la fira de creuers?

El resultat a curt termini és que aviat s'organitzaran visites
dels representants de les navilieres per comprovar l'estat de les
instalAlacions i la possibilitat de barquejada dels turistes en els
ports de Ciutadella i Sant Antoni.

Palma, 29 de març de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 1831/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a fira de creuers a
Miami. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quines gestions ha duit a terme el director general de Ports
i Aeroports, el Sr. Deudero, a Miami, a la Seatrade Cruise
Shipping?

Va mantenir diversos encontres i reunions amb empreses del
sector de creuers amb l'objectiu d'impulsar l'activitat de creuers
als ports de la xarxa autonòmica i ultimar la seva possible
arribada para al 2013, ja que les companyies navilieres tanquen
els seus calendaris de forma anual. Tot i això es varen fer
esforços per aconseguir que els primers passatgers de creuers
puguin arribar en el 2012.

Va mantenir diversos encontres amb el mercat xàrter de
grans eslores, també amb la finalitat de promocionar els nostres
ports.

Va mantenir un encontre per tractar sobre la promoció
turística amb la consellera de Turisme de l'oficina de Turespaña
a Miami.

Palma, 29 de març de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BX)

A les Preguntes RGE núm. 1832/12 i 1833/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a fira de
creuers a Miami (II i III). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).

Quantes persones i quines (amb nom i càrrec) a càrrec del
Govern de les Illes Balears s'han desplaçat a Miami per
assistir a la fira de creuers?

Antoni Deudero Mayans, director general de Ports i
Aeroports.

Clara Gil Pidal, assessora tècnica.

Palma, 28 de març de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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