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BJ) A la Pregunta RGE núm. 2497/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a endarreriments ajuda
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CF) A la Pregunta RGE núm. 2743/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a campanya de prevenció
de riscs laborals (III). 2571
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CN) A la Pregunta RGE núm. 2811/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a campanya de
prevenció de riscs laborals 2012. 2573

CO) A la Pregunta RGE núm. 2843/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a locals SOIB a Formentera
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CP) A la Pregunta RGE núm. 2844/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a locals SOIB a Formentera
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CQ) A la Pregunta RGE núm. 2883/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes amb CBM.
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CR) A la Pregunta RGE núm. 2932/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estudiants graduats
en ESO. 2573

CS) A la Pregunta RGE núm. 2933/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a població que compleix
els 15 anys en el 2012. 2573

CT) A la Pregunta RGE núm. 3009/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a personal administratiu als
centres públics d'Educació Infantil i Primària. 2574

CU) A la Pregunta RGE núm. 3010/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a tasques burocràtiques dels
docents a les Illes Balears. 2574

CV) A la Pregunta RGE núm. 3015/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a tasques burocràtiques dels
docents de secundària. 2574

CX) A la Pregunta RGE núm. 3020/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Fira de la Sípia i Fira Nàutica.
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DA) A la Pregunta RGE núm. 3054/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a viatge
a Suïssa (II). 2575
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DB) A la Pregunta RGE núm. 3055/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a viatge
a Suïssa (III). 2575

DC) A la Pregunta RGE núm. 3056/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a viatge
a Suïssa (IV). 2575

DD) A la Pregunta RGE núm. 3057/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a viatge
a Suïssa (V). 2575

DE) A la Pregunta RGE núm. 3059/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a viatge
a Suïssa (VII). 2575

DF) A la Pregunta RGE núm. 3062/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a IGP de l'oliva mallorquina.
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DG) A la Pregunta RGE núm. 3063/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a beneficiaris del programa
Provacú. 2576

DH) A la Pregunta RGE núm. 3065/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a beneficiaris del programa
Proagro. 2576

DI) A la Pregunta RGE núm. 3067/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones engegades (I).
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DJ) A la Pregunta RGE núm. 3068/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones engegades (II).
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DK) A la Pregunta RGE núm. 3071/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes a organitzacions
professionals agràries. 2576

DL) A la Pregunta RGE núm. 3078/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a caiguda de vendes de la
sobrassada mallorquina. 2576

DM) A la Pregunta RGE núm. 3079/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de xoc contra el morrut
roig (VII). 2577

DN) A la Pregunta RGE núm. 3080/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de xoc contra el morrut
roig (IV). 2577

DO) A la Pregunta RGE núm. 3081/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de xoc contra el morrut
roig (V). 2577

DP) A la Pregunta RGE núm. 3082/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de xoc contra el morrut
roig (VI). 2577

DQ) A la Pregunta RGE núm. 3084/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de xoc contra el morrut
roig (I). 2577

DR) A la Pregunta RGE núm. 3085/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de xoc contra el morrut
roig (II). 2578

DS) A la Pregunta RGE núm. 3086/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de xoc contra el morrut
roig (III). 2578

DT) A la Pregunta RGE núm. 3088/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a comunicacions sobre el
virus Schmallenberg. 2578

DU) A la Pregunta RGE núm. 3116/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a deute amb ONG
internacionals. 2579

DV) A la Pregunta RGE núm. 3128/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a viatge
a Suïssa (XII). 2579
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DX) A la Pregunta RGE núm. 3130/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a viatge a BrusselAles.
2579

DY) A la Pregunta RGE núm. 3171/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a dificultat d'espai
i mobiliari. 2579

DZ) A la Pregunta RGE núm. 3174/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a càlcul cost segregació
d'alumnes  per motius de llengua. 2580

EA) A la Pregunta RGE núm. 3171/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a dificultat d'espai i
mobiliari. 2580

EB) A la Pregunta RGE núm. 3209/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a servei de
seguiment d'inversions estratègiques. 2580

EC) A la Pregunta RGE núm. 3329/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a manescals de l'IBABSA.
2580

ED) A la Pregunta RGE núm. 3331/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a despeses capítol VI.
2580

EE) A la Pregunta RGE núm. 3332/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a despeses capítol 4.
2581

EF) A les preguntes RGE núm. 3333/12 i 3334/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
acomiadaments (X i XI). 2581

EG) A les Preguntes RGE núm. 3335 i 3336/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
acomiadaments (XII i XIII). 2581

EH) A la Pregunta RGE núm. 3337/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acomiadaments (V).
2581

EI) A la Pregunta RGE núm. 3338/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acomiadaments (VI).
2581

EJ) A la Pregunta RGE núm. 3339/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acomiadaments (VII).
2582

EK) A la Pregunta RGE núm. 3340/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acomiadaments (VIII).
2582

EL) A la Pregunta RGE núm. 3341/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acomiadaments (IX).
2582

EM) A la Pregunta RGE núm. 3342/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acomiadaments (IV).
2582

EN) A la Pregunta RGE núm. 3343/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acomiadaments (III).
2583

EO) A la Pregunta RGE núm. 3344/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nomenament d'assessora
tècnica (III). 2583

EP) A la Pregunta RGE núm. 3345/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acomiadaments ATB
(I). 2583

EQ) A la Pregunta RGE núm. 3346/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acomiadaments (II).
2583

ER) A la Pregunta RGE núm. 3350/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nomenament d'assessora
tècnica (I). 2583
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ES) A les Preguntes RGE núm. 3351 i 3352/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a nomenament
d'assessora tècnica (II) i a cessament d'assessora tècnica. 2583

ET) A la Pregunta RGE núm. 3364/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a recepció  de la TDT a
Formentera. 2583

EU) A la Pregunta RGE núm. 3366/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a noves dependències del
SOIB de Formentera (I). 2584

EV) A la Pregunta RGE núm. 3367/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a noves dependències del
SOIB de Formentera (II). 2584

EX) A la Pregunta RGE núm. 3368/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a noves dependències del
SOIB de Formentera (III). 2584

EY) A la Pregunta RGE núm. 3385/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a cafeteria Palma Arena.
2584

EZ) A la Pregunta RGE núm. 3607/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a conveni amb ISBA.
2584

FA) A la Pregunta RGE núm. 3608/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a bonificació del cent
per cent de la Seguretat Social. 2585

5. INFORMACIONS

A) Cessament de personal eventual. 2585

6. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012. 2586
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió

extraordinària de dia 19 de juny de 2012, rebutjà les Esmenes a
la totalitat RGE núm. 4776/12 i 5142/12, dels Grups
Parlamentaris PSM-IV-Entesa i Més per Menorca i Socialista,
respectivament, al Projecte de llei RGE núm 3640/12, de
turisme de les Illes Balears. (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de
2012).

La votació, que es realitzà conjuntament, obtengué el
resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Validació del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures

urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques (RGE núm. 4373/12).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
extraordinària de dia 19 de juny de 2012, després del debat
corresponent, validà, per 33 vots a favor, 24 en contra i 1
abstenció, el decret llei esmentat.

Seguidament, es votà la tramitació d'aquest decret llei com
a projecte de llei i fou rebutjada per 25 vots a favor, 33 en
contra i cap abstenció.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Validació del Decret llei 6/2012, de 8 de juny, de mesures

urgents sobre el règim sancionador en matèria de transport
públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme en
l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (RGE núm. 4890/12).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
extraordinària de dia 19 de juny de 2012, després del debat
corresponent, validà, per 53 vots a favor, cap en contra i 5
abstencions, el decret llei esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. DIPUTACIÓ PERMANENT

2.1. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Rebuig de convocatòria de sessió plenària extraordinària

(escrit RGE núm. 4917/12).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 19 de juny de 2012, atès l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, rebutjà per 5 vots a
favor, 9 en contra i cap abstenció, la solAlicitud de convocatòria
de sessió plenària extraordinària esmentada (publicada al
BOPIB núm. 51, de 15 de juny d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. COMISSIONS PARLAMENT

3.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3745/12.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de juny de 2012, es retirà la
proposició no de llei esmentada, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la no-creació d'un banc dolent (BOPIB
núm. 48, de 25 de maig d'enguany).
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

4.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5709/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a baixes
d'atenció a la dependència. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de
2012).

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència des de l'1 de juliol al 30
de novembre?

Des de l'1 de juliol al 30 de novembre ha generat baixa en el
sistema informàtic d'atenció a la dependència 1094 persones.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5708/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ajuda
econòmica familiar a la dependència -novembre III. (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de
novembre?

Durant el mes de novembre 174 persones han estat
beneficiàries per primera vegada de la prestació econòmica en
aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció
de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència. 

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5909/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ajuda
econòmica familiar a la dependència -novembre. (BOPIB núm.
30, de 27 de gener de 2012).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de novembre?

L'import de les prestacions econòmiques en aplicació de la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència el
mes de novembre ha estat de 2.609.644,36 euros. 

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5910/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ajuda
econòmica familiar a la dependència -novembre II. (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quants de beneficiaris han rebut l'ajuda econòmica
familiar de dependència el mes de novembre?

Durant el mes de novembre 7.458 persones han estat
beneficiàries de les prestacions econòmiques en aplicació de la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 5911/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ajuda
econòmica familiar a la dependència -novembre IV. (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener de 2012).

De la quantia total de la nòmina de novembre de l'ajuda
familiar a la dependència, quina part correspon a
endarreriments?

De la quantia total de la prestació econòmica en aplicació de
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència
71.259,03 euros corresponen a endarreriments.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 5998/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçaments de
malalts i acompanyants a la península 2011. (BOPIB núm. 30,
de 27 de gener de 2012).

Quantes persones (malalts i acompanyants, per separat) de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per l'any
2011) s'han hagut de desplaçar, a través de les ajudes del
Govern de les Illes Balears, a la península per assistir a
l'hospital de referència per a la consulta d'un especialista o per
a l'aplicació d'un tractament?
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Trasllat de pacients i acompanyants gener-desembre 2011

Trajectes a la península d'Eivissa
Pacients(*): 286
Trasllats: primers, 44; successius, 739; total, 783.
Acompanyants: 618
Pacients i acompanyants: 1.401

Trajectes a la península de Menorca
Pacients(*): 243
Trasllats: primers, 29; successius, 502; total, 531.
Acompanyants: 464
Pacients i acompanyants: 995

Trajectes a la península de Formentera
Pacients(*): 11
Trasllats: primers, 4; successius, 22; total, 26.
Acompanyants: 22
Pacients i acompanyants: 48

Trajectes a la península de Mallorca
Pacients(*): 913
Trasllats: primers, 206; successius, 2.289; total, 2.495.
Acompanyants: 2.209
Pacients i acompanyants: 4.704

Totals a la península
Pacients(*): 1.442
Trasllats: primers, 283; successius, 3.5529; total, 3.8353.
Acompanyants: 3.313
Pacients i acompanyants: 7.148 

(*) El total de pacients no coincideix amb la suma, ja que algun pacient ha freqüentat més
d'un hospital. 
Font: SAP actualitzat a 20 de març de 2012.

Palma, 18 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5999/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cost desplaçaments
de malalts i acompanyants a la península 2011. (BOPIB núm.
30, de 27 de gener de 2012).

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants a la península (per separat) de mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterers durant l'any 2011, total
i per illes.

Trajectes a la península COST*

Pacients Acompanyants Pacients i
acomp.

Eivissa
Menorca
Formentera
Mallorca
Total

101.058
73.794
3.908
381.785
560.544

104.921
74.190
4.147
408.877
592.135

205.979
147.984
8.054
790.661
1.152.679

Trasllat de cadàvers 10.814 10.814

Totals a la península 571.358 592.135 1.163.493

 
(*) Es refereix a les solAlicituds de reintegrament de despeses presentades al Servei de Salut.

Palma, 18 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 6002/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a desplaçament de
malalts i acompanyants 2011. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).

Quantes persones (malalts i acompanyants per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per l'any 2011)
s'han desplaçat, a través de les ajudes del Govern de les Illes
Balears, a l'illa de Mallorca per assistir a l'hospital de
referència per a la consulta d'un especialista o per a
l'aplicació d'un tractament?

Trajectes entre illes Trasllats

Pacients
(*)

Total Acompa
nyants

Pacients i
acomp.

Eivissa a Mallorca
Menorca a Mallorca
Formentera a Mallorca
Formentera a Eivissa
Total entre illes

2.225
2.622
102
45
4.981 

5.287
5.732
202
125
11.346

3.622
4.737
122
51
8.532

8.909
10.469
324
176
19.878

(*) El total de pacients no coincideix amb la suma, ja que algun pacient ha freqüentat més
d'un hospital. 
Font: SAP actualitzat a 20 de març de 2012.

Palma, 18 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 6/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
endarreriments ajudes econòmiques a la dependència. (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener de 2012).

De la quantia total de la nòmina de desembre de 2011 de
l'ajuda econòmica de dependència quina part correspon a
endarreriments?

De la quantia total de la prestació econòmica en aplicació de
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència,
129.242,63 euros corresponen a endarreriments.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a data de
cobrament de les ajudes de dependència desembre 2011.
(BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica
familiar de dependència el mes de desembre?

Les prestacions econòmiques en aplicació de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència el
mes de desembre es va fer efectiva el dia 23.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 8/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a baixes del
sistema d'atenció a la dependència - desembre 2011. (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència des de l'1 de desembre
al 31 de desembre?

El mes de desembre han generat baixa en el sistema
informàtic 155 persones.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 9/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a quantia de
la nòmina de dependència desembre. (BOPIB núm. 30, de 27
de gener de 2012).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de desembre
2011?

L'import de les prestacions econòmiques en aplicació de la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal atenció a les persones en situació de dependència el
mes de desembre ha estat de 2.646.198,47 euros.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 10/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de dependència.
(BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quants beneficiaris han rebut l'ajuda econòmica familiar
de dependència el mes de desembre?

Durant el mes de desembre 7.396 persones han estat
beneficiàries de les prestacions econòmiques en aplicació de la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 11/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a nous
beneficiaris de dependència 2011. (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de
desembre?

Durant el mes de desembre 42 persones han estat
beneficiàries per primera vegada de les prestacions
econòmiques en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 175/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sou del
metge de família Antoni Salvà. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).

Quin és el sou anual brut del metge de família Antoni Salvà
que ha estat assignat funcionalment per a la interlocució amb
l'associació de pacients?

En primer lloc, cal esmentar que el Dr. Antoni Salvà, a més
de la interlocució amb l'associació de pacients, desenvolupava
altres funcions incloses en el seu càrrec de Coordinador de la
Unitat Sanitària Corporativa.

En segon lloc -tal com es va informar en la pregunta
3063/2011 d'aquest grup parlamentari- cal dir que la retribució
econòmica era la que correspon a una persona de la seva
categoria, és a dir, un metge de família d'EAP. En definitiva, el
sou anual brut del metge Antoni Salvà, que comprèn el seu sou
base, la indemnització per residència, el complement de
destinació, el complement específic, els triennis, la carrera
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professional i la productivitat fixa  amb la TSI corresponent, era
de 55.312,71 euros.

D'altra banda, s'informa que el Sr. antoni Salvà va cessar en
les seves funcions als Serveis Centrals del Servei de Salut el dia
13 de març de 2012.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 365/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a servei de
maternitat de l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer
de 2012).

Te intenció la conselleria de Salut d'eliminar el servei de
maternitat de l'Hospital d'Inca?

No.

Palma, 30 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 443/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a aportacions pendents
a centres educatius i de formació a Menorca 2011. (BOPIB
núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

Quina és la quantia econòmica de les transferències i
aportacions que la Conselleria d'Educació té pendents del
2011 amb els centres educatius i de formació de Menorca
(especificant el valor centre per centre), dependents d'aquesta
conselleria?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, no té
pendent cap pagament del 2011 amb els centres educatius i de
formació de Menorca a data de 17 de maig de 2012 en despeses
de funcionament.

Palma, 17 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 444/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a aportacions als
centres educatius i de formació de Menorca 2012. (BOPIB
núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

Quina és la quantia econòmica de les transferències i
aportacions que la Conselleria d'Educació té pendents del
2012 amb els centres educatius i de formació de Menorca
(especificant el valor centre per centre), dependents d'aquesta
conselleria?

La quantia econòmica de les transferències i aportacions que
la Conselleria d'Educació té pendents del 2012 amb els centres
educatius i de formació de Menorca són:

Nom de centre 2012
CEIP Inspector Doctor Comas Camps 4.196,60i
CEIP Mare de Déu del Toro 4.145,84i
CEIP Joan Benejam 2.096,44i
IES Josep Maria Quadrado 25.710,88i
IES Maria Àngels Cardona 25.559,48i
CEIP Pere Casasnovas 5.094,08i
CEIP Castell de Santa Àgueda 2.038,28i
CEIP Mare de Déu del Carme 6.375,72i
CEIP Antoni Juan Alemany 2.965,72i
CEIP Sa Graduada 3.400,84i
CEIP Mare de Déu de Gràcia 5.227,00i
CEIP Tramuntana 1.223,44i
IES Pasqual Calbó i Caldés 19.963,16i
IES Joan Ramis i Ramis 24.223,12i
EI Sant Climent 2 1.524,56i
CEIP Mare de Déu del Toro 2.461,52i
CEIP Francesc d'Albranca 1.393,56i
CEIP Sant Lluís 5.387,76i
CEIP Àngel Ruiz i Pablo 4.693,80i
CEIP Fornells 922,96i
CEIP Mateu Fontrroig 4.488,36i
CEPA Joan Mir i Mir 6.295,52i
Escola d'Art de Menorca 8.393,84i
IES Josep Miquel Guàrdia 14.324,68i
CEPA Ciutadella 5.224,24i
CEIP Pintor Torrent 2.849,64i
IES Cap de Llevant 30.247,36i
Conserv. Prof. Música i Dansa Menorca 5.829,24i
IES Biel Martí 12.585,52i
Escola Oficial d'Idiomes de Maó 4.456,80i
CEIP Margalida Florit 4.331,72i
CEIP Mestre Duran 1.954,52i
Camp d'Aprenentatge es Pinaret 3.262,04i
Camp d'Aprenentatge Far de Cavalleria 942,08i
Equip suport alumnes dèficit visual Maó 88,68i
Ampliació Escola Of. Idiomes Ciutadella 2.053,60i
CEP de Menorca 21.086,28i
EOEP General Menorca 1.990,96i
Equip d'Atenció Primerenca Menorca 1.990,96i

Palma, 8 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 464/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a aportacions
pendents 2011 centres educatius i de formació a Mallorca,
Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de
2012).

Quina és la quantia econòmica de les transferències i
aportacions que la Conselleria d'Educació té pendents del
2011 amb els centres educatius i de formació de Mallorca,
Eivissa i Formentera (especificant el valor centre per centre),
dependents d'aquesta conselleria?
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La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, no té
pendent cap pagament del 2011 amb els centres educatius i de
formació de Mallorca, Eivissa i Formentera a data de 17 de
maig de 2012 en despeses de funcionament.

Palma, 17 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 465/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a aportacions
pendents 2012 als centres educatius i de formació de Mallorca,
Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de
2012).

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

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 630/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
endarreriments ajuda econòmica dependència. (BOPIB núm.
32, de 10 de febrer de 2012).

De la quantia total de la nòmina de gener de l'ajuda
econòmica de dependència quina part correspon a
endarreriments?

De la quantia total de la prestació econòmica en aplicació de
la Llei39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència,
156.561,33i corresponen a endarreriments.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 631/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a data en
què es va fer efectiva l'ajuda econòmica familiar de
dependència el mes de gener. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer
de 2012).

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica
familiar de dependència el mes de gener?

La prestació econòmica en aplicació de la Llei39/2006, de
14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència el mes de novembre
es fa fer efectiva el dia 31.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 632/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a baixes en
el sistema informàtic d'atenció a la dependència. Gener.
(BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència des de l'1de gener al 31
de gener?

Des de l'1 de gener al 31 de gener han generat baixa en el
sistema informàtic d'atenció a la dependència 256 persones. 

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 633/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
beneficiaris ajuda econòmica familiar de dependència. Gener.
(BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Quants de beneficiaris han rebut la quantia de l'ajuda
econòmica familiar de dependència el mes de gener?

Durant el mes de gener 7.220 persones han estat
beneficiàries de les prestacions econòmiques en aplicació de la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 634/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de dependència.
Gener. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de
gener?

Durant el mes de gener 23 persones han estat beneficiàries
per primera vegada de les prestacions econòmiques en aplicació
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 1016/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a grau en
criminologia, seguretat i ciències policials. (BOPIB núm. 35,
de 2 de març de 2012).

Des de la conselleria, hi ha cap intenció de reactivar els
estudis de grau en Criminologia, Seguretat i Ciències
Policials?

Al no ser un requisit per ocupar un lloc de feina el tenir el
grau en Criminologia o anàleg i suposar una despesa important,
es creu convenient destinar els recursos a altres inversions, si
arribat el cas es disposen de recursos.

Per altra part, aquesta grau es pot realitzar on line a altres
universitats, inclús en llengua catalana (Universitat Oberta de
Catalunya, Universitat de València...).

Marratxí, 5 de juny de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 1428/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
beneficiaris ajuda econòmica familiar de dependència - febrer.
(BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència el mes de febrer de 2012?

Durant el mes de febrer 7.347 persones han estat
beneficiàries de les prestacions econòmiques en aplicació de la
Llei39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència. 

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 1429/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
beneficiaris ajuda econòmica familiar de dependència - febrer,
II. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de febrer
de 2012?

Durant el mes de febrer 247 persones han estat beneficiàries
per primera vegada de les prestacions econòmiques en aplicació
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència. 

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 1431/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ajuda
econòmica familiar de dependència - febrer, II. (BOPIB núm.
36, de 9 de març de 2012).

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica
familiar de dependència el mes de febrer de 2012?

Les prestacions econòmiques en aplicació de la Llei39/2006,
de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència el mes de
febrer es va fer efectiva el dia 29. 

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 1432/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a baixes
sistema informàtic. Dependència - febrer. (BOPIB núm. 36, de
9 de març de 2012).

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència des de l'1 de gener al 29
de febrer?

De l'1 de gener al 29 de febrer 572 persones han generat
baixa en els sistema informàtic d'atenció a la dependència.  

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 1437/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ajuda
econòmica familiar de dependència - febrer. (BOPIB núm. 36,
de 9 de març de 2012).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de febrer de 2012?

L'import de la prestació econòmica en aplicació de la
Llei39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència el
mes de desembre ha estat de 2.607.824,33 euros. 

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.



BOPIB núm. 53 - 29 de juny de 2012 2561

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 1549/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a garanties de
seguretat a l'IES M. Àngels Cardona. (BOPIB núm. 38, de 16
de març de 2012).

Considera la Conselleria d'Educació que les instalAlacions
del cicle formatiu de grau mitjà d'electromecànica de vehicles
i automòbils ubicades a l'IES M. Àngels Cardona compleixen
amb les garanties de seguretat per ser utilitzades com a aules
docents?

Les aules a les que fa referència la pregunta varen ser
edificades amb bloc de formigó i teulada d'uralita. Evidentment
no són el prototip d'espai docent al que s'aspira en aquesta
comunitat, si bé no varen ser tingues en compte en la
remodelació d adaptació del centre a la configuració 16 ESO +
6 Batxiller que es va dur a terme la passada legislatura.

El 16 de juliol de 2011 les instalAlacions esmentades varen
passar una OCA (Inspecció de l'Organisme de Control) amb
deficiències pendents de corregir i pressupostades en 10.000
euros.

Palma, 17 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 1551/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a projecte de centre
integrat d'FP al Mercadal. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de
2012).

Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant
al projecte de centre integrat de formació professional es
Mercadal (Menorca) que havia estat reclamat per una àmplia
majoria de directors de centres de secundària de Menorca?

El projecte del qual es parla, realment no existeix com a tal.
Es tracta d'una proposta que està en estudi.

Palma, 17 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 1601/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estat de
comptes dels instituts de les Illes Balears. (BOPIB núm. 38, de
16 de març de 2012).

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

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 1644/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
de les entitats del sector públic (V). (BOPIB núm. 39, de 23 de
març de 2012).

Quantes persones, en total, constaven a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria de Presidència o de
la Presidència de les Illes Balears, en el mes de febrer de 2011
i quina va ser la quantia total de cada una de les esmentades
nòmines en aquell mes?

A continuació es detalla la informació solAlicitada a data de
febrer de 2011 detallada per cada un dels ens instrumentals que
depenen de la Conselleria de Presidència:
• Fundació Balears a l'Exterior: 9 persones. 16.919,71 euros.
• Agència de Cooperació de les Illes Balears: 13 persones.

26.681,91 euros.
• Centre Balears Europa: 26 persones. 79.052,95 euros.
• Multimèdia SA: 19 persones. 43.622,58 euros.
• Ens Públic de Ràdio Televisió de les Illes Balears: 116

persones. 354.726,02 euros.

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

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 1645/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
de les entitats del sector públic (VI). (BOPIB núm. 39, de 23 de
març de 2012).

Quantes persones, en total, consten a la nòmina de cada
una de les entitats del sector públic, vinculades o dependents
de la Conselleria de Presidència o de la Presidència de les
Illes Balears, en el mes de febrer de 2012 i quina ha estat la
quantia total de cada una de les esmentades nòmines en aquest
mes?

A continuació es detalla la informació solAlicitada a data de
febrer de 2012 detallada per cada un dels ens instrumentals que
depenen de la Conselleria de Presidència:
• Fundació Balears a l'Exterior: 8 persones. 14.682,89 euros.
• Agència de Cooperació de les Illes Balears: 10 persones.

20.324,01 euros.
• Centre Balears Europa: 19 persones. 60.184,19 euros.
• Multimèdia SA: 8 persones. 18.003,31 euros.
• Ens Públic de Ràdio Televisió de les Illes Balears: 106

persones. 327.199,91 euros.

Palma, 30 de maig de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1735/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a previsions
turístiques per a la temporada baixa. (BOPIB núm. 39, de 23
de març de 2012).

Quines són les previsions turístiques que fa el Govern de
les Illes Balears per a la pròxima temporada turística a cada
una de les  nostres illes?

Les companyies aèries presenten les seves previsions per a
l'hivern el mes d'agost i els majoristes de viatges donen les
primeres dades a la World Travel Market de Londres, per tant,
encara és prest per fer previsions. No obstant això, segons
Exceltur, es mantindran els valors positius en el mercat
estranger i es reconeix un possible retrocés respecte del mercat
domèstic.

Palma, 30 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1739/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a rehabilitació del
Pati de Sa Lluna (III). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).

Pensa el Govern renunciar al milió d'euros del Fons Feder
per al finançament del projecte de rehabilitació del Pati de Sa
Lluna d'Alaior?

No, l'ATB disposa fins a juny de 2015 per presentar els
justificants dels pagaments de les obres.

Palma, 30 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1740/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a rehabilitació del
Pati de Sa Lluna (IV). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).

Per quins motius el Govern ha paralitzat les obres del
projecte de rehabilitació del Pati de Sa Lluna d'Alaior?

A causa de les dificultats pressupostàries i de tresoreria de
l'ATB.

Palma, 30 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1741/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a rehabilitació del
Pati de Sa Lluna (V). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quan preveu el conseller de Turisme i Esports reprendre
les obres del projecte de rehabilitació del Pati de Sa Lluna
d'Alaior?

Quan la situació econòmica ho permeti.

Palma, 30 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1742/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a rehabilitació del
Pati de Sa Lluna (VI). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).

Quina és la previsió del cost econòmic que suposa la
paralització de les obres del projecte de rehabilitació del Pati
de Sa Lluna d'Alaior?

La direcció de l'empresa constructora i els tècnics de la
conselleria estan valorant l'esmentat cost i, en tot cas, es
realitzaran els treballs necessaris assenyalats pels tècnics per
assegurar les obres.

Palma, 30 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 1804/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Consejo
Interterritorial de Salud. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).

Quines propostes va presentar, defensar i votar el Govern
de les Illes Balears al darrer "Consejo Interterritorial de
Salud" celebrat a Madrid?

Les propostes d'entrada les hem fet als grups de feina que
preparen la Interterritorial, com el Comitè de Prestacions,
Comissió de Salut Pública (calendari de vacunes) i dins el grup
de feina de Cartera de Serveis, Comissió de Farmàcia.

Palma, 22 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 1809/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cessament
Sr. Fernando García. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).

S'ha pagat la indemnització al Sr. Fernando García una
vegada cessat com a subdirector d'atenció primària? En cas
afirmatiu, quina quantia i en base a quina reglamentació?

Per al Sr. Fernando García, subdirector d'atenció primària,
s'ha tramitat una indemnització per un import de 13.785,22
euros, en base a l'establert en el Reial Decret 1382/1985, pel
qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal
d'alta direcció.

Palma, 18 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 1932/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Consell de Govern a
Menorca IV. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

Quin és el cost total derivat del viatge a Menorca dels
membres del Govern i la resta de personal acompanyant
durant els dies 15, 16, 17 i 18 de març (especificant els dies en
cada cas) per acudir o donar cobertura al Consell de Govern
o acudir a altres esdeveniments?

El cost total derivat del viatge a Menorca dels membres del
Gabinet de la Presidència durant els dies 15, 16, 17 i 18 de març
per acudir, donar cobertura al Consell de Govern i acudir a
altres esdeveniments ha estat de 3.467,84 euros.

Palma, 28 de maig de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 1937/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Consell de Govern a
Menorca, IV. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

Quantes persones a càrrec del Govern van viatjar  a
Menorca durant els dies 15, 16, 17 i 18 de març per acudir o
donar cobertura al Consell de Govern o acudir a altres
esdeveniments?

Per acudir, donar cobertura al Consell de Govern i acudir a
altres esdeveniments varen viatjar deu persones a càrrec del
Gabinet de la Presidència.

Palma, 28 de maig de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta RGE núm. 1938/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Consell de Govern a
Menorca, II. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

Quines persones (nom i càrrec) a càrrec del Govern varen
viatjar a Menorca durant els dies 15, 16, 17 i 18 de març
(especificant els dies en cada cas) per acudir o donar
cobertura al Consell de Govern o acudir a altres
esdeveniments?

Per acudir, donar cobertura al Consell de Govern i acudir a
altres esdeveniments varen viatjar en nom i/o representació del
Gabinet de Presidència: el president de les Illes Balears; el Sr.
Javier Fons, director del Gabinet de la Presidència; el Sr. Albert
Candela i Milà, cap de la Secretaria de Protocol i Relacions
Públiques; la Sra. Maria Moreno, cap de premsa; els senyors
Jesús Rodríguez i José Prieto, escortes; el Sr. Martí Juaneda, cap
de l'Oficina de Coordinació del Gabinet; el Sr. Damià Prohens,
fotògraf de la Secretaria de Comunicació; el Sr. Miquel Àngel
Frau, càmera de la Secretaria de Comunicació, i el Sr. Joan
Duran, encarregat de manteniment.

Palma, 28 de maig de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 1947/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a senyera als
centres docents públics, II. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de
2012).

Prohibirà la conselleria tot tipus de mostres de suport als
centres educatius (en temes de pau, política no sexista o
ecologia, per exemple)?

Proporcionar una educació de qualitat és un dels principis
que recull la LOE al seu preàmbul. A més, el preàmbul també
destaca que la filosofia de la llei és proposar l'exercici de la
tolerància i de la llibertat. El capítol destinat a "principis i valors
de l'educació" també recull "la transmissió i posada en pràctica
de valors que afavoreixin la llibertat personal, la responsabilitat,
la ciutadania democràtica, la solidaritat, la tolerància, la igualtat,
el respecte i la justícia, així com els que ajuden a superar
qualsevol tipus de discriminació".

Per tot això, la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
no prohibirà cap tipus de mostres de suport, sempre que estiguin
relacionades amb algun dels supòsits reflectits a la normativa.

Palma, 18 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 1949/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a senyera als
centres docents públics. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de
2012).
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Quina base jurídica té la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats per tal de prohibir les senyeres als centres
docents públics?

Les instruccions que especifiquen les senyeres que es poden
instalAlar als centres educatius públics de les Illes Balears estan
sostingudes per dos informes jurídics, un del servei jurídic de la
pròpia conselleria i un altre de l'Advocacia de la comunitat
autònoma.

Palma, 17 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 2030/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a d'anys i
perjudicis en funció de l'article 285 de la Llei de contractes del
sector públic V. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

Quin és l'import econòmic que ha reconegut l'Ibsalut pels
danys i perjudicis que corresponen en funció de l'article 285 de
la Llei de contractes del sector públic, per la resolució del
contracte de gestió de serveis públics per a la realització de
procediments quirúrgics de la interrupció voluntària de
l'embaràs entre el Servei de Salut i Clínica EMECE?

No s'ha fixat cap indemnització.

Palma, 30 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 2031/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a d'anys i
perjudicis en funció de l'article 285 de la Llei de contractes del
sector públic VI. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

Quin és l'import econòmic que ha reconegut l'Ibsalut pels
danys i perjudicis que corresponen en funció de l'article 285 de
la Llei de contractes del sector públic, per la resolució del
contracte de gestió de serveis públics per a la realització de
procediments quirúrgics de la interrupció voluntària de
l'embaràs entre el Servei de Salut de les Illes Balears i Aurora
Clínic?

No s'ha fixat cap indemnització. El contracte s'ha resolt per
acord mutu.

Palma, 30 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 2032/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a d'anys i
perjudicis en funció de l'article 285 de la Llei de contractes del
sector públic I. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

De quina manera ha reconegut l'Ibsalut els danys i
perjudicis que corresponen en funció de l'article 285 de la Llei
de contractes del sector públic, per la resolució del contracte
de gestió de serveis públics per a la realització de
procediments quirúrgics de la interrupció voluntària de
l'embaràs entre el Servei de Salut de les Illes Balears i el
Centro Médico Aragón?

No s'han reconegut danys ni perjudicis.

Palma, 30 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 2034/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a d'anys i
perjudicis en funció de l'article 285 de la Llei de contractes del
sector públic III. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

De quina manera ha reconegut l'Ibsalut els danys i
perjudicis que corresponen en funció de l'article 285 de la Llei
de contractes del sector públic, per la resolució del contracte
de gestió de serveis públics per a la realització de
procediments quirúrgics de la interrupció voluntària de
l'embaràs entre el Servei de Salut de les Illes Balears i Aurora
Clínic?

No s'ha fixat cap indemnització. El contracte s'ha resolt per
acord mutu.

Palma, 30 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 2056/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a prohibició
de l'ús del castellà. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

A quins centres de les Illes Balears està prohibit parlar en
castellà de manera similar a com el franquisme prohibia l'ús
del català a l'escola?

A la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no consta
cap arxiu, document o estudi exhaustiu que faci referència a
aquest tema. Per tant, no pot donar, si és que és així, una relació
de centres que hagin impedit l'ús del castellà. 

Palma, 21 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 2295/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
càrrecs o llocs de treball del sector públic instrumental de la
Conselleria d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 41, de
4 d'abril de 2012).

Quins càrrecs o llocs de treball tenen actualment les
persones que formen part dels òrgans a què es refereix l'article
20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a
cadascuna de les entitats del sector públic, vinculades o
dependents de la Conselleria d'Administracions Públiques?

Atesa la solAlicitud de resposta escrita a dalt esmentada i atès
que, d'acord amb el que disposa el Decret 23/2011, de 5 d'agost,
la Conselleria d'Administracions Públiques té adscrites, com a
organisme autònom, l'Escola Balear d'Administració Pública
(EBAP); com a empreses públiques, Gestió d'Emergències de
les Illes Balears, SAU (GEIBSAU) i Promocions Comunitat
Autònoma Illes Balears, SA, actualment CAIB Patrimoni SAU,
i com a consorcis, el Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat i el Consorci d'Informàtica Local de Mallorca
(CILMA), us inform, segons les dades transmeses per les
pròpies entitats, del següent:

Escola balear d'administracions públiques (EBAP):

Tal com s'ha dit a hores d'ara no s'ha constituït el Consell de
Direcció. No obstant això, aquest òrgan l'integren els membres
següents:
• Presidència: la persona titular de la Presidència de l'EBAP.
• Vicepresidència: la persona titular de la vicepresidència de

l'EBAP.
• Vocals:

1r. La persona titular de la Direcció Gerència de l'EBAP.
2n. Un representant designat per la persona titular de la
conselleria competent en matèria de seguretat i coordinació
de la policia local i emergències.
3r. Un representant designat per la persona titular de la
conselleria competent en matèria d'educació.
4r. Un representant designat per la persona titular de la
conselleria competent en matèria de sanitat.
5è. Un representant designat per la persona titular de  la
conselleria competent en matèria d'innovació tecnològica.
6è. Un representant designat per la persona titular de la
conselleria competent en matèria de pressupostos.
7è. Un representant de la Universitat de les Illes Balears
(UIB).

Quant al Consell Rector vigent fins a l'entrada en vigor de
la reforma estatutària cal dir que no es té constància de la seva
constitució. No obstant això, la seva estructura obeïa a la
següent composició:
• El president de l'Escola, que l'ha de presidir.
• El vicepresident de l'Escola, que ha d'exercir també de

vicepresident del Consell.
• El director de l'EBAP.
• Un representant designat pel titular de la conselleria

competent en matèria de seguretat i coordinació de la policia
local.

• Un representant designat pel titular de la conselleria
competent en matèria d'educació.

• Un representant designat pel titular de la conselleria
competent en matèria de sanitat.

• Un representant designat pel titular de la conselleria
competent en matèria d'emergències.

• Un representant designat pel titular de la conselleria
competent en matèria d'innovació tecnològica.

• Un representant designat pel titular de la conselleria
competent en matèria de pressuposts.

• Tres representants de les organitzacions sindicals més
representatives en l'àmbit de les Illes Balears, designats per
les entitats interessades en proporció a la seva
representativitat i d'acord amb el que preveu la Llei
Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical.

• Un representant de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Per tant, només podem concloure que els càrrecs definits

eren: el conseller, com a president de l'Escola, i la directora
general de Funció Pública, com a vicepresidenta.

Gestió d'emergències de les illes balears, SAU (GEIBSAU):

El Consell d'Administració estarà format per un nombre
mínim de 7 membres i un màxim de 13. Són membres del
Consell de Direcció:
• El conseller/la consellera competent en matèria

d'emergències i protecció civil.
• El director general/la directora general competent en matèria

d'emergències i protecció civil.
• El secretari general/la secretària general de la conselleria

competent en matèria d'emergències i protecció civil.
• El director/la directora del SEIB112.
• Un vocal en representació de la Conselleria de Presidència.
• Un vocal en representació de la conselleria competent en

matèria d'hisenda i pressuposts.
• Un vocal en representació de la conselleria competent en

matèria de medi natural.
En tot cas, i de conformitat amb l'article 20.3 de la Llei

7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, s'ha de convocar a les
sessions del consell a un representant de la Direcció de
l'Advocacia de la comunitat autònoma, que hi actuarà amb veu,
però sense vot, sens perjudici que aquesta pugui delegar les
esmentades funcions en un membre del servei que tingui atribuït
l'assessorament jurídic de l'ens.

CAIB Patrimoni:

Són membres del Consell d'Administració de CAIB
Patrimoni, SAU, en representació de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, segons el que estableixen els estatuts de
l'empresa pública autonòmica:
• El conseller d'Administracions Públiques, que n'exerceix la

Presidència.
• La directora general de Patrimoni, Contractes i Obres

Públiques, que actua com a consellera delegada.
• Cinc vocals que ocupen els següents càrrecs:

- El secretari general de la Conselleria d'Administracions
Públiques.
- El director general de Pressuposts i Finançament.
- La directora general de l'Advocacia de la comunitat
autònoma.
- La directora general d'Arquitectura i Habitatge.
- Un arquitecte designat per la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori.
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Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat:

El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat no es troba
entre els enumerats als articles 2 i 58 de la Llei 7/2010, del
sector públic instrumental de la CAIB i per tant, no li és
d'aplicació aquesta llei.

Consorci d'Informàtica local de Mallorca (CILMA):

El Consorci d'Informàtica local de Mallorca no es troba
entre els enumerats als articles 2 i 58 de la Llei 7/2010, del
sector públic instrumental de la CAIB i per tant, no li és
d'aplicació aquesta llei. 

Palma, 10 de maig de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 2478/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a despeses per
desplaçaments per reunions. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de
2012).

Quin criteri aplica el Govern a l'hora de convocar reunions
d'òrgans o comissions previstes en la legislació vigent en les
quals participen o podrien participar membres residents a
Menorca, Eivissa i/o Formentera quant a les despeses per
desplaçament?

El criteri d'austeritat i el de proximitat. 

Palma, 28 de maig de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 2485/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Fundació
Kovacs III. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril 2012).

Ha signat el Govern de les Illes Balears algun conveni l'any
2012 amb la Fundació Kovacs? Si la resposta és positiva, de
quina quantia?

La Conselleria de Presidència no ha signat convenis amb la
Fundació Kovacs durant l'any 2012. 

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

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 2486/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Fundació
Kovacs IV. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Té la voluntat el Govern de les Illes Balears i la previsió de
signar durant l'any 2012 algun conveni amb la Fundació
Kovacs? Si la resposta és positiva, de quina quantia?

La Conselleria de Presidència no té en principi cap previsió
de signar un conveni amb la Fundació Kovacs durant l'any
2012. 

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

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 2487/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Fundació
Kovacs V. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Ha signat el Govern de les Illes Balears algun conveni l'any
2012 amb la Fundació Kovacs? Si la resposta és positiva, de
quina quantia?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha
signat cap conveni amb la Fundació Kovacs el 2012. 

Palma, 1 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch  i Sans.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 2488/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Fundació
Kovacs VI. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Té la voluntat el Govern de les Illes Balears i la previsió de
signar durant l'any 2012 algun conveni amb la Fundació
Kovacs? Si la resposta és positiva, de quina quantia?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no preveu
signar cap conveni amb la Fundació Kovacs el 2012. 

Palma, 1 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 2497/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
endarreriments ajuda econòmica dependència -març. (BOPIB
núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

De la quantia total de la nòmina de març de 2012 de
l'ajuda econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?
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De la quantia total de ls prestació econòmica en aplicació de
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència,
4.569.878,2 euros corresponen a endarreriments. 

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 2498/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a data de
l'ajuda econòmica familiar de dependència -març. (BOPIB
núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de març de 2012?

La prestació econòmica en aplicació de la Llei 39/2006, de
14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència, el mes de març es va
fer efectiva el dia 31. 

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 2499/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a baixa de
l'ajuda econòmica familiar de dependència -març. (BOPIB
núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència des de l'1 de gener al 29
de març?

De l'1 de gener al 29 de març 790 persones han generat
baixa en el sistema informàtic d'atenció a la dependència.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 2506/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ajuda
econòmica familiar de dependència -març. (BOPIB núm. 43,
de 20 d'abril de 2012).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de març de 2012?

L'import de la prestació econòmica en aplicació de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència, el
mes de març ha estat de 7.709.392,54 euros. 

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 2507/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
beneficiaris ajuda econòmica familiar de dependència -març.
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència el mes de març de 2012?

Durant el mes de març, 7038 persones han estat
beneficiàries de la prestació econòmica en aplicació de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 2508/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
beneficiaris ajuda econòmica familiar de dependència -març
(II). (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de març
de 2012?

Durant el mes de març, 123 persones han estat beneficiàries
per primera vegada de la prestació econòmica en aplicació de la
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 2516/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Decret llei
1/2012-5. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

És conscient el Govern de l'excés de vehicles amb
autoritzacions estacionals que poden existir aquest estiu a l'illa
d'Eivissa? Considera el Govern que podran obtenir suficients
ingressos i balanços positius tots aquests vehicles amb
llicència taxi (fixes i estacionals) de l'illa d'Eivissa aquest
estiu?

Des de fa aproximadament 7 anys, amb l'aprovació de
l'article 50 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i administratives, el Consell Insular d'Eivissa pot
corregir el desequilibri entre l'oferta i demanda que es produeix
en aquesta illa, especialment a l'estiu.
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Per tant, el concepte no és nou. A més, la posada en
funcionament dels plans reguladors del Consell Insular d'Eivissa
en aquesta matèria, necessàriament s'havia d'articular a través
dels serveis municipals de taxi, fins al punt que els mateixos
ajuntaments, a m's de decidir sobre la incorporació dels taxis
estacionals als serveis municipals respectius, decidien el nombre
de vehicles necessaris per cobrir les demandes de mobilitat i
fins i tot l'horari de prestació del servei.

És a dir, no hi haurà excés de vehicles amb autoritzacions
estacionals a l'illa aquest estiu.

D'altra banda, qualsevol mesura que s'adopti en contra de
l'oferta ilAlegal de serveis, és evident que beneficia al sector
legalment establert. Aquesta és el cas de la mesura que ens
ocupa. L'única raó de ser d'aquesta mesura és la lluita contra la
pirateria en el sector del taxi. 

Palma, 25 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 2517/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a legislació
per al transport urbà. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Té previst el Govern de les Illes Balears impulsar una llei
genèrica que reguli tot el transport urbà i la seva interconnexió
amb el transport interurbà?

Sí, de fet s'està treballant en la redacció d'un primer
esborrany de la mateixa manera que donarem a conèixer
pròximament.

Palma, 25 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 2518/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Decret llei
1/2012. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

És coneixedor el Govern de la confusió que el Decret llei
1/2012, de 10 de febrer, sobre mesures orientades a la
prevenció de l'oferta ilAlegal en matèria de transports a l'illa
d'Eivissa crea entre els serveis tècnics dels ajuntaments
eivissencs perquè no defineix amb claredat la categoria dels
vehicles subjectes a aquestes autoritzacions estacionals? Com
considera el Govern que es desvinculen aquestes
autoritzacions de les dels vehicles auto taxi?

El paràgraf primer de l'article 1 diu: "1. Fins que la
comunitat autònoma de les Illes Balears no legisli en matèria de
transports urbans, per poder atendre adequadament la creixent
demanda del servei de taxi en temporada estival, els
ajuntaments de l'illa d'Eivissa poden atorgar autoritzacions
municipals estacionals de transport públic de viatgers en
vehicles de turisme que tenguin una durada estacional
determinada, dins l'àmbit territorial dels territoris municipals
respectius."

No sé si és possible ser més clars.

Palma, 25 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 2519/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Decret llei
1/2012-2. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

A quina categoria corresponen els vehicles autoritzats per
poder realitzar transports de viatgers per carretera amb
caràcter estacional?

Transport públic de viatgers en vehicles de turisme.

Palma, 25 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 2536/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a import total de les
factures relatives al Reial Decret Llei 7/2012. (BOPIB núm.
43, de 20 d'abril de 2012).

Quin és l'import total de totes les factures, factures
rectificades o solAlicituds de pagament equivalent que s'han
inclòs en la relació relativa al Reial Decret Llei 7/2012, acord
de 6 de març de 2012 del Consell de Política Fiscal i
Financera i acord de 22 de març de 2012 de la Comissió
Delegada del Govern d'Espanya per a assumptes econòmics?

Segons les dades disponibles a dia d'avui, és de
743.240.573,48 euros.

Resum total

CAIB
ib-salut
ib-salut (Fundacions+ Gesma)
Ens
Total

15.729
108.402
99.589
13.444
237.164

56.683.265,45
375.444.587,73
168.890.124,87
142.222.604,43
743.240.573,5

Palma, 30 d'abril de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

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

A la Pregunta RGE núm. 2556/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a import
total de les factures relatives a valoració béns públics amb
possibilitat de venda (2). (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de
2012).

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

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 2571/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ASPANOB (III).
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant
al pagament del deute amb ASPANOB?

Quant al programa del deute haurà de fer la solAlicitud a la
Tresoreria de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 25 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 2700/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a personal
facultatiu del servei de salut. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de
2012).

Quin és el llistat de personal facultatiu del servei de salut
de les Illes Balears jubilat durant l'any 2011, classificats per
hospitals i per centres de salut?

Hospital Son Espases:
• Antonio J. Maffrand Martinasso
• Jaume F. Mulet Ferragut
• Dolores Nacher González de Cardenas
• Concepción Pintos Virgos
• María Riesco Prieto
• José Ruiz Rosselló
• Andrés C. Sanz Cabello
• Concepción Villalonga Piera

Hospital Mateu Orfila:
• José Benet Batiste-Alentorn

AP Mallorca
• Magdalena Mulet Gutiérrez (Centre de salut Pere Garau)
• Jaime Serra Ferragut (Centre de salut Alcúdia)
• Angel de la Torre López (Centre salut Inca)
• Juana Sabater Molinas (Centre de salut Alcúdia)
• Antonio Palou de Comasema Fortuny (Centre de salut Casa

del Mar)
• Juan Fritz Lubin Oge (Centre de salut Vilafranca)

Palma, 18 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 2701/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a personal
d'infermeria del Servei de Salut. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril
de 2012).

Quin és el llistat de personal d'infermeria del Servei de
Salut jubilats durant l'any 2011, classificats per hospitals i
centres de salut?

Hospital Son Espases

Primer llinatge Segon llinatge Nom

Alemán González María José

Alonso Zaldivar María Teresa

Amunategui López María Cristina

Bauzá Timoner Francisca

Bueno Centurión Miguel

Crespí Capó Magdalena

García Ortiz María Nieves

González Hidalgo Nieves

Guillén Ramón María Pilar

Marrugat Brossa Maria

Mir Hevia Concepción

Pardo Yañez María Elena

Risco Galea Carmen

Sánchez del Campo Arriola María Carmen

Serrano Baches Mercedes

Vicens Covas Francisco

Hospital Son Llàtzer

Primer llinatge Segon llinatge Nom

Xamena Pizá Catalina

Hospital Can Misses

Primer llinatge Segon llinatge Nom

Guasch Noguera Rosa

Hospital Mateu Orfila

Primer llinatge Segon llinatge Nom

Mascaró Fidelich Francisca

AP Menorca

Primer llinatge Segon llinatge Nom Centre

García Sintes Irene EAP Dalt Sant Joan

Rosell Llimona Carmen Suport
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AP Mallorca

Primer llinatge Segon llinatge Nom Centre

Gómez Andreu Juana M. Sta. Catalina

Albis Morell Gertrudis Escola Graduada

Garcías Morell Lloatxim S'Escorxador

Zahinos Dominguez Isabel Valldergent

Jover Garrido Pedro Palma Nova

Mohan Anne Elizabeth Alcudia

Campins Ferrate Maria Santa Maria

Lluch Alberto José Franciso Santa Ponsa

Cuesta González Maria Isabel Son Pizá

Estela Antich Rosa Camp Redó

Palma, 29 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 2711/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes
entitats del sector públic dependents de la conselleria. (BOPIB
núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Quina ha estat la quantia total de les dietes que han cobrat
cadascuna de les persones que formen actualment els  òrgans
a què es refereix l'article 20.3 de la Llei 7/2010 , de 21 de
juliol, de cadascuna de les entitats del sector públic dependents
de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, des de l'1
de juliol fins a l'1 d'abril de 2012?

No hi ha cap quantia de dietes pagades a les persones que
formen actualment els òrgans als quals fa referència. 

Palma, 18 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 2713/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
participacions d'atenció preferent. (BOPIB núm. 44, de 27
d'abril de 2012).

Quantes denúncies ha rebut la Direcció General de Salut
Pública i Consum en relació amb les denominades
participacions d'atenció preferent?

A causa que aquesta direcció general no té competència per
controlar aquests productes, s'informa als afectats del
procediment per reclamar contra una entitat bancària.

La reclamació s'ha d'adreçar en primer lloc al Servei
d'Atenció o Defensor del Client de l'entitat bancària contra la
qual es reclama.

En cas de no rebre una resposta de l'entitat o que aquella no
sigui satisfactòria, transcorregut el termini de dos mesos a partir
de la data en què l'entitat rep la reclamació, es pot interposar

una reclamació davant l'organisme competent: Comissionant per
a la Defensa de l'Usuari de Serveis Bancaris.

Palma, 18 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 2714/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
participacions d'atenció preferent (II). (BOPIB núm. 44, de 27
d'abril de 2012).

Quantes peticions d'informació ha rebut la Direcció
General de Salut Pública i Consum en relació amb les
denominades participacions d'atenció preferent?

A les oficines de la Direcció General de Salut Pública i
Consum s'han rebut 113 consultes presencials i telefòniques en
relació amb el sector de la banca. Es calcula que
aproximadament un 30% poden ser relacionades amb les
participacions preferents.

En aquests casos, s'informa que la reclamació s'ha d'adreçar
en primer lloc al Servei d'Atenció o Defensor del Client de
l'entitat bancària contra la qual es reclama.

En cas de no rebre una resposta de l'entitat o que aquella no
sigui satisfactòria, transcorregut el termini de dos mesos a partir
de la data en què l'entitat rep la reclamació es pot interposar una
reclamació davant l'organisme competent: Comissionat per a la
Defensa de l'Usuari de Serveis Bancaris. 

Palma, 18 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 2717/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Consell de
Direcció de l'Ib-salut. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Quins membres té previst designar el Consell de Govern a
proposta de la consellera per constituir el Consell de Direcció
de l'Ib-salut?

No es té previst designar cap membre més dels que figuren
en el Decret Llei 3/2012, de 9 de març, en el punt 1.c). 

Palma, 30 de maig de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 2741/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a salut laboral.
(BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Quina és la relació de tècnics amb què compta avui la
Vicepresidència per garantir el compliment de les seves
competències en matèria de salut laboral?

La relació dels tècnics en prevenció de salut laboral és la
següent:

1 cap de servei.
Equip de seguretat: 6 tècnics.
Equip d'higiene: 3 tècnics.
Equip de medicina: 2 tècnics.
Equip d'ergonomia: 2 tècnics.
Equip de psicologia: 2 tècnics.
Total: 16 tècnics.
A data d'avui s'ha solAlicitat la cobertura en comissió de

serveis de 3 tècnics en seguretat.

Palma, 14 de maig de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 2742/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a campanya de
prevenció de riscs laborals (II). (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril
de 2012).

Quin és el cost de la producció de la campanya de
sensibilització per a la prevenció de riscs laborals?

El cost de la producció de la campanya de sensibilització per
a la prevenció de riscs laborals ha estat de 4.372 euros.

Palma, 14 de maig de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 2743/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a campanya de
prevenció de riscs laborals (III). (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril
de 2012).

Quin és l'empresa que ha realitzat la campanya de
sensibilització per a la prevenció de riscs laborals?

L'empresa que ha realitzat el pla de mitjans i el disseny de
la campanya de sensibilització de riscs laborals ha estat Clave
Publicidad.

Palma, 14 de maig de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 2745/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a campanya de
tutorització. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Amb quants tècnics compta la conselleria per a la
campanya de tutorització d'un any a les empreses que ho
desitgin?

El nombre de tècnics amb què compta la conselleria per a la
campanya de tutorització és de 19.

Palma, 15 de maig de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 2746/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a campanya de
prevenció de riscs laborals (III). (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril
de 2012).

Quin és el cost de la difusió de la campanya de
sensibilització per a la prevenció de riscs laborals?

El cost de la difusió de la campanya de sensibilització per a
la prevenció de riscs laborals ha estat el següent:
• Emissió espot televisió: 22.190 euros. Total espots emesos:

144.
• Emissió ràdio: 11.126,40 euros. Total falques emeses: 235.
• Anuncis en premsa general: 17.375,78 euros.
• Anuncis en revistes dels municipis de les Illes Balears:

4.104,38 euros.

Palma, 14 de maig de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 2747/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Quines són les propostes que ha presentat el Govern de les
Illes Balears al Govern de l'Estat per millorar la situació dels
treballadors fixos discontinus?

Les propostes que ha presentat el Govern de les Illes Balears
al Govern de l'Estat per millorar la situació dels treballadors
fixos discontinus, són les següents:
• Bonificació del cent per cent de les quotes empresarials a la

Seguretat Social per contingències comuns, així com pels
conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA
i Formació Professional dels treballadors amb tipus de
contracte fix discontinu d'aquelles empreses que generen
activitat productiva en el mes de març i de novembre de
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cada any i que inicien i/o prolonguen durant aquests mesos
l'ocupació dels mateixos treballadors.

• Indicadors específics pel seguiment i avaluació ex post de la
mesura. Com exemples: índex de desconcentració turística,
augment del VAB turístic, disminució de les taxes de
desocupació dels fixos discontinus...

• Avaluació anual de l'èxit de la mesura en base al sistema
d'indicadors.

Palma, 11 de maig de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 2749/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a personal
acomiadat. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Relació de tot el personal funcionari, laboral o eventual
que ha estat acomiadat de l'administració de la CAIB o de
qualsevol dels seus ens, empreses públiques o fundacions des
de l'inici de l'actual legislatura.

Qüestions prèvies:
• La figura de l'acomiadament no existeix en relació al

personal funcionari.
• L'única forma d'extinció unilateral de la condició de

personal funcionari de carrera és la separació del servei
derivat d'un expedient disciplinari.
Després d'aquesta matisació, s'ha d'assenyalar que

l'administració de la comunitat autònoma no ha acomiadat a cap
treballador amb relació laboral, sigui fixa o eventual.

Si el que vol saber el Grup Parlamentari Socialista és quants
funcionaris interins de programa han cessat per finalització de
programes temporals o perquè han esgotat el període màxim de
tres anys en aquesta modalitat i quants de contractes laborals
temporals han finalitzat seria convenient que reformulés la
pregunta, ja que el terme "acomiadament" i el terme
"finalització de contracte o del nomenament" no són el mateix.

Amb relació als ens que integren el sector públic autònom,
aquesta conselleria no té coneixement dels acomiadaments
efectuats.

Marratxí, 24 de maig de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
CK)

A les Preguntes RGE núm. 2750/12 i 2751/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, relativa
a previsions de transferències de l'Estat (I i II). (BOPIB núm.
44, de 27 d'abril de 2012).

Ateses les característiques i l'extensió de les respostes,
aquestes queda dipositada al Registre General de la cambra a
disposició dels senyors diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 2794/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a cost de les
dessaladores. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Quin va ser el cost per a l'administració autonòmica de les
dessaladores recepcionades (especificant quines són aquestes
dessaladores i quin temps han estat en funcionament)?

Alcúdia 
Inversió no compensada: 26.513.317,63 euros.
Any 2010 producció:   78.082 m3.
Any 2011 producció: 157.170 m3.

Andratx
Inversió no compensada: 24.502.931,46 euros.
No ha funcionat.

Aquests costs es paguen durant tot el temps que dura la
concessió.

Palma, 10 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 2810/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Puig Collet
de la Serra de Llodrà. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Quines actuacions ha fet la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori arran de la destrossa al Puig Collet de la
Serra del Llodrà?

Aquesta conselleria no té constància d'aquest fet.
Arran de la pregunta parlamentària s'han fet gestions i tenim

coneixement que hi ha una denúncia del GOB referent a aquest
tema, que va entrar a la Direcció General d'Ordenació del
Territori RGE núm. 13957/12. Es va solAlicitar a Ordenació del
Territori còpia de l'esmentada denúncia que va arribar via fax
dia 2 de maig.

Analitzada la denúncia pel departament de sancions de la
Direcció General de Medi Ambient, EA i CC, s'ha solAlicitat
informe de comprovació de fets al servei d'AMA el mateix dia
2 de maig. En data 8 de maig, es rep l'informe d'AMA 1166,
comunicant que tenen llicència d'obres per a la construcció d'un
habitatge unifamiliar aïllat, per la qual cosa no s'obrirà
expedient sancionador.

Palma, 16 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 2811/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a campanya
de prevenció de riscs laborals 2012. (BOPIB núm. 44, de 27
d'abril de 2012).

Quin cost ha tengut la campanya de prevenció de riscs
laborals 2012?

El cost que ha tengut la campanya de prevenció de riscs
laborals el 2012 ha estat de 59.168,56 euros.

Palma, 14 de maig de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 2843/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a locals SOIB a
Formentera (I). (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Quin és el cost del lloguer dels locals del SOIB a
Formentera a càrrec del Govern de les Illes Balears?

El SOIB es fa càrrec del preu d'un dels dos locals que
conformen la nova oficina a Formentera. El preu mensual
d'aquest arrendament és de 1.622,22 euros, inclòs l'IVA, i la
darrera actualització de renda.

L'altre local que conforma la nova oficina i el local on
actualment s'ubica l'oficina del SOIB són a càrrec del Consell
Insular de Formentera.

Palma, 1 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 2844/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a locals SOIB a
Formentera (II). (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Quan s'inauguraran els nous locals del SOIB de
Formentera?

Quan els tràmits administratius necessaris per a la seva
obertura finalitzin.

Palma, 18 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CQ)

A la Pregunta RGE núm. 2883/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes amb
CBM. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Quins contractes i per quines quantitats té signats
l'EPRTVIB a través d'IB3 Ràdio i/o IB3 Televisió amb
l'empresa CBM?

Expedient EP 6/10.
Contracte de 19 de febrer de 2011.
Objecte: Prestació del servei de notícies dels mitjans de

comunicació audiovisuals de l'EPRTVIB.
Durada inicial prevista: 4 anys.
Preu total del contracte: 29.960.000 euros.

Addenda I de data de 25 d'octubre de 2011 al contracte de
data de 19 de febrer de 2011. 

Objecte: Modificació servei informatius d'IB3 Ràdio.
Durada del 25 d'octubre al 31 de desembre de 2011.
Preu: 37.017,30 euros.

Igualment es va signar un contracte per a la producció de
dos continguts d'esports.

Contracte de l'encàrrec de producció dels programes Zona
Champions Golèmica.

Data: 2 de gener de 2012.
Preu 29.068,95 euros (Zona Champions) 32 capítols.
37.276,96 euros (Golèmica) per 18 +/- capítols.

Santa Ponça, 9 de maig de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
CR)

A la Pregunta RGE núm. 2932/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estudiants
graduats en ESO. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quins és el nombre d'estudiants que s'han graduat en ESO
a tots els centres?

El nombre d'estudiants matriculats en el curs 2010-2011 que
s'han graduat en ESO a tots els centres és 7541.

Palma, 17 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CS)

A la Pregunta RGE núm. 2933/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a població que
compleix els 15 anys en el 2012. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig
de 2012).

Quantes persones compleixen els 15 anys enguany?

Enguany, 9.293 alumnes matriculats en aquests moments,
compleixen 15 anys.

.
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Palma, 17 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 3009/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a personal
administratiu als centres públics d'Educació Infantil i
Primària. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quina és la previsió de la Conselleria d'Educació quant a
la incorporació d'auxiliars administratius o administratius en
els centres públics d'Educació Infantil i Primària de les Illes
Balears?

La Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de les Illes
Balears, estableix que l'accés als cossos de l'Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears s'ha de dur a terme
mitjançant els sistemes d'oposició, concurs oposició o concurs,
aquest darrer té caràcter excepcional.

També estableix que mitjançant convocatòries de selecció
s'executarà l'oferta d'ocupació pública, que és el conjunt de
places vacants de personal funcionari i de personal laboral, amb
dotació pressupostària, la cobertura de les quals resulta
necessària i no és possible amb el personal existent.

Actualment no hi ha pendent de resoldre cap convocatòria
de proves selectives per a l'accés al cos auxiliar de
l'Administració General de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Per altra banda, la cobertura de les places d'auxiliar dels
centres d'Educació Infantil i Primària mitjançant el nomenament
de personal interí no és possible en aquests moments atesos el
punt 2 de l'Acord del Consell de Govern de dia 23 de setembre
de 2011 (BOIB núm. 145 de 27 de setembre de 2011), pel qual
s'adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació amb la
suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí i la
contractació de personal laboral temporal, i l'article 15.2 de la
Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 (BOIB
núm. 195 EXT, de 30 de desembre de 2011).

Palma, 18 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CU)

A la Pregunta RGE núm. 3010/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a tasques
burocràtiques dels docents a les Illes Balears. (BOPIB núm.
45, de 4 de maig de 2012).

Considera el conseller que el PEC, el PAC, els informes de
seguiment o les proves d'avaluació són tasques
"burocràtiques" per als docents de les escoles de les Illes
Balears?

Tots els documents dels centres educatius són importants per
a la programació i l'execució de les activitats docents i de
coordinació. És necessària una constància escrita i planificada
de forma consensuada per al bon compliment de dites activitats.

Palma, 17 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CV)

A la Pregunta RGE núm. 3015/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a tasques
burocràtiques dels docents de secundària. (BOPIB núm. 45, de
4 de maig de 2012).

Quines tasques que actualment realitzen els docents dels
centres públics de secundària de les Illes Balears considera el
conseller que són "burocràtiques", prescindibles o
innecessàries, totalment o parcial?

Totes les tasques que es duen a terme actualment als centres
educatius són importants i necessàries. En tot cas, si alguns
professionals docents consideren que aquestes tasques
d'organització, planificació i recull de resultats poden resultar
massa enutjoses, es considerarà la possibilitat d'arbitrar unes
mesures que millorin i facilitin la confecció de documents de
centre.

Palma, 17 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CX)

A la Pregunta RGE núm. 3020/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Fira de la Sípia i
Fira Nàutica. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quina és l'aportació del Govern de les Illes Balears, en
forma de subvenció i de despeses assumides, a la Fira de la
Sípia i a la Fira Nàutica celebrades a Alcúdia els dies 21 i 22
d'abril?

La Conselleria de Turisme no ha fet cap aportació ni a la
Fira de la Sípia ni a la Fira Nàutica, perquè la solAlicitud de
subvenció no complia amb els requisits establerts a la
convocatòria d'ajudes per a la promoció del producte nàutic,
d'acord amb el Pla de màrqueting turístic de les Illes Balears.

Palma, 16 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CY)

A la Pregunta RGE núm. 3032/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ajudes esportives
(IV). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quines ajudes ha atorgat el Govern de les Illes Balears
durant l'any 2012 en concepte d'esdeveniments esportius
d'especial rellevància?

Des de la  Conselleria de Turisme i Esports s'han atorgat les
ajudes següents a esdeveniments esportius d'especial
rellevància:
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• XXI Iberostar Challenge Ciclista Mallorca: 170.000 euros.
• Thomas Cook Ironman 70.3 Mallorca: 150.000 euros.

Palma, 10 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CZ)

A la Pregunta RGE núm. 3037/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ajudes esportives
(III). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

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

Ordre de Publicació
DA)

A la Pregunta RGE núm. 3054/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a
viatge a Suïssa (II). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quants d'alts càrrecs, personal eventual i/o funcionari han
assistit al viatge del president del Govern de les Illes Balears
i el conseller de l'Educació, Cultura i Universitats a Suïssa
realitzat a finals d'abril de 2012?

Han assistit un total de set persones del gabinet de
Presidència al viatge del president a Suïssa realitzat a finals
d'abril de 2012.

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DB)

A la Pregunta RGE núm. 3055/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a
viatge a Suïssa (III). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quin cost total ha tingut el viatge del president del Govern
de les Illes Balears i el conseller de l'Educació, Cultura i
Universitats a Suïssa realitzat a finals d'abril de 2012?

El cost imputat als pressuposts del gabinet de  Presidència
del viatge del president a Suïssa ha estat de 10.279,62 euros.

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DC)

A la Pregunta RGE núm. 3056/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a
viatge a Suïssa (IV). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quin cost total ha tingut el viatge del president del Govern
de les Illes Balears i el conseller de l'Educació, Cultura i
Universitats a Suïssa realitzat a finals d'abril de 2012?

El cost imputat als pressuposts del gabinet de  Presidència
del viatge del president a Suïssa ha estat de 10.279,62 euros.

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DD)

A la Pregunta RGE núm. 3057/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a
viatge a Suïssa (V). (BOPIB núm. 45 de 4 de maig de 2012).

Quin cost ha tingut el viatge del president del Govern de les
Illes Balears i el conseller de l'Educació, Cultura i Universitats
a Suïssa realitzat a finals d'abril de 2012 en concepte de
trasllat dels alts càrrecs i acompanyants?

El cost imputat als pressuposts del gabinet de  Presidència
del viatge del president a Suïssa realitzat a finals d'abril de 2012
en concepte de trasllat dels alts càrrecs i acompanyants ha estat
de 6.461,43 euros.

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DE)

A la Pregunta RGE núm. 3059/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a
viatge a Suïssa (VII). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quin cost total ha tingut el viatge del president del Govern
de les Illes Balears i el conseller de l'Educació, Cultura i
Universitats a Suïssa realitzat a finals d'abril de 2012 en
concepte d'allotjament pel conjunt d'alts càrrecs i
acompanyants?

El cost imputat als pressuposts del gabinet de  Presidència
del viatge del president a Suïssa realitzat a finals d'abril de 2012
en concepte d'allotjament pel conjunt d'alts càrrecs i
acompanyants ha estat de 3.794,17 euros.

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
DF)

A la Pregunta RGE núm. 3062/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a IGP de l'oliva
mallorquina. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

A dia d'avui, en quin estat de tramitació es troba la IGP de
l'oliva mallorquina?

No hi ha en tramitació cap IGP per a l'oliva mallorquina.

Palma, 17 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DG)

A la Pregunta RGE núm. 3063/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a beneficiaris del
programa Provacú. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quin és el nombre de beneficiaris del programa Provacú a
través de l'aprovació de gestió de pagament?

Quatre.

Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DH)

A la Pregunta RGE núm. 3065/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a beneficiaris del
programa Proagro. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quin és el nombre de beneficiaris del programa Proagro a
través del sistema Confirming?

Els beneficiaris del Programa Proagro que es poden acollir
al confirming són tots els que estaven pendents de pagament a
data d'avui. Segons el nostre llistat, 42 titulars a Mallorca i a
Eivissa.

Palma, 21 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DI)

A la Pregunta RGE núm. 3067/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones
engegades (I). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quantes persones ha engegat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori de les empreses públiques que en
depenen?

A data d'avui, han estat acomiadades 10 persones.

Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DJ)

A la Pregunta RGE núm. 3068/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones
engegades (II). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quina és la relació de persones que ha engegat la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de les
empreses públiques que en depenen?

SEMILLA
Per extinció de determinats programes d'activitats:
• Miguel Ángel Rosselló Bibiloni.
• Alfonso Garrote Sintes.
• Antoni Miquel Lucas Vidal.
• Xavier Mas Ballester.
• José Moscardó Sáez.

IBAVI
• Cristina Gómez Estévez, que prestava els seus serveis

laborals com a coordinadora de l'oficina de l'IBAVI a
Maó.

TRAMBADIA
Per dissolució de la societat:
• Isabel Domenge Sansó.
• Dulce Manzano Oliver.
• Catalina Serra Moreno.
• Margarita Socias Utrero.

Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DK)

A la Pregunta RGE núm. 3071/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes a
organitzacions professionals agràries. (BOPIB núm. 45, de 4
de maig de 2012).

Quines ajudes té previst adjudicar la conselleria a les
organitzacions professionals agràries durant l'any 2012?

S'està treballant en la propera convocatòria que encara no
està definida.

Palma, 16 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DL)

A la Pregunta RGE núm. 3078/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a caiguda de vendes
de la sobrassada mallorquina. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig
de 2012).
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Quines iniciatives ha tengut la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per tal d'evitar la caiguda de vendes
de sobrassada mallorquina front a altres produccions similars
de fora de la nostra illa?

En primer lloc s'ha analitzat, conjuntament amb el Consell
Regulador de la IGP "Sobrassada de Mallorca", les possibles
causes del descens de la comercialització de sobrassada de
Mallorca. Tot seguit s'ha decidit donar el màxim suport possible
a les accions del Consell Regulador per a la millora de la
comercialització.

Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DM)

A la Pregunta RGE núm. 3079/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de xoc contra
el morrut roig (VII). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

On s'han instalAlat els equips del sistema d'informació
geogràfica (SIG) per georeferenciar les palmeres afectades en
el marc del Pla de xoc del morrut roig (picudo rojo)?

Un sistema d'informació geogràfic (SIG) no és un equip que
s'instalAli a cap lloc, és un programari informàtic (software) que
serveix per analitzar amb coordenades geogràfiques com
evoluciona una plaga o qualsevol altre fenomen que es vulgui
estudiar damunt el territori. Per tant, no tenim cap equip
instalAlat.

Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DN)

A la Pregunta RGE núm. 3080/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de xoc contra
el morrut roig (IV). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quantes trampes amb feromona s'han instalAlat i a quines
finques des del moment de la posada en marxa del Pla de xoc
del morrut roig (picudo rojo)?

Actualment tenim ubicades,  georeferenciades i controlades
150 trampes cebades amb feromona+kairomona per tota l'illa de
Mallorca. L'estratègia de control amb aquest tipus de trampes és
perillosa si no s'executa bé, ja que pot donar lloc a una atracció
massiva d'adults cap a zones poc afectades per la plaga, la qual
cosa no és desitjable. Nosaltres les estam utilitzant per fer
cordons de contenció de la plaga.

Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DO)

A la Pregunta RGE núm. 3081/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de xoc contra
el morrut roig (V). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quantes denúncies d'incompliment del es mesures
fitosanitàries obligatòries establertes per combatre la plaga
s'han produït des de la presentació del Pla de xoc del morrut
roig (picudo rojo)?

Durant l'any 2012 s'han iniciat 7 expedients sancionadors
per incompliment de les mesures fitosanitàries obligatòries
adaptades per Resolució de la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
de 12 de maig de 2010, per la qual Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) a les illes de Mallorca i d'Eivissa i s'estableixen les
mesures per combatre'l.

Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DP)

A la Pregunta RGE núm. 3082/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de xoc contra
el morrut roig (VI). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

En quin estat es troba la implantació d'un sistema
d'informació geogràfica (SIG) per georeferenciar les palmeres
afectades en el marc del Pla de xoc del morrut roig (picudo
rojo)?

Es tenen les coordenades de totes les palmeres afectades i
eliminades pel morrut roig des de la seva introducció l'any 2006,
el que resta és introduir aquestes dades dins el programari
informàtic i analitzar-ne l'evolució espacial i temporal.

També es tenen converses amb la UIB (Departament de
Biologia) per poder fer un estudi evolutiu de la plaga des del
punt de vista tant temporal com espacial.

Palma, 17 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DQ)

A la Pregunta RGE núm. 3084/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de xoc contra
el morrut roig (I). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

A quantes persones han donat assessorament telefònic o
presencial en el marc del Pla de xoc del morrut roig (picudo
rojo)?

Durant l'any 2012 es té constància de 256 persones a les
quals s'han donat assessorament telefònic, o s'ha realitzat una
visita d'inspecció in situ per observar la simptomatologia
d'afecció de les palmeres.

A unes altres 20 persones se'ls ha donat informació genèrica
via telefònica.
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Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DR)

A la Pregunta RGE núm. 3085/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de xoc contra
el morrut roig (II). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quins propietaris han estat assessorats in situ en el marc
del Pla de xoc del morrut roig (picudo rojo)?

Durant l'any 2012 s'han assessorat in situ 144 propietaris de
palmeres afectades pel morrut roig.

També que s'han realitzat 83 notificacions per e-mail
d'autoritzacions d'eliminació de els palmeres afectades per a la
seva incineració a la planta de TIRME.

A les visites in situ hem detectat 50 casos que no eren atacs
de morrut roig sinó Paysandisia archon. S'ha indicat als
propietaris que les actuacions a realitzar en aquests casos són
diferents a les que es realitzen contra el morrut roig.

Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DS)

A la Pregunta RGE núm. 3086/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de xoc contra
el morrut roig (III). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quina o quines persones duen a terme les xerrades de
divulgació de les mesures per combatre la plaga del morrut
roig en el marc del Pla de xoc del morrut roig (picudo rojo)?

Durant l'any 2012 hem realitzat una jornada informativa
dirigida a les administracions locals sobre detecció i control del
morrut roig. Aquesta jornada l'organitzà la Direcció General de
Medi Rural i Marí, mitjançant el Servei d'Agricultura. Els
ponents foren el cap del Servei d'Agricultura, el cap de Secció
de Sanitat Vegetal i un tècnic de l'empresa pública SEMILLA.

També s'estan realitzant xerrades informatives a tots els
municipis de Mallorca sobre la plaga del morrut roig, mitjançant
l'Associació Balear d'Empreses de Jardineria (ABEJA) i el
personal tècnic de la Direcció General de Medi Rural i Marí ha
realitzat xerrades tècniques a Sineu, Artà, Sóller, Cala Rajada
durant l'any 2012, dins el marc del Pla de xoc del morrut roig.

Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DT)

A la Pregunta RGE núm. 3088/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a comunicacions
sobre el virus Schmallenberg. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig
de 2012).

Assabentats que el Servei de Ramaderia de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, conjuntament amb
l'IBABSA, han tramès diferents comunicacions sobre el virus
Schmallenberg, a qui s'han tramès aquestes comunicacions?
Indicau-ne el nom i/o la raó social.

Les comunicacions s'han adreçat a diversos grups segons el
contingut -tècnic, actuacions, informatiu, de difusió, ... En
general es poden agrupar en:
• Veterinaris d'oficines comercials (Palma, Inca, Sa Pobla,

Manacor, Felanitx i Campos) i consells insulars (Menorca,
Eivissa i Formentera).

• Veterinaris d'agrupacions de defensa sanitària d'oví, de boví
i de cabrum*.

• Presidents d'agrupacions de defensa sanitària d'oví, de boví
i de cabrum*.

• ColAlegi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears.
• Gerència de l'Institut de Biologia Animal de les Illes

Balears.

(*) Relació d'agrupacions de defensa sanitària d'aquestes
espècies:

-Boví Call Vermell.
-Boví de Menorca.
-Boví Lleters de Mallorca.
-Boví Raça Mallorquina.
-Caprí.
-Oví Formentera.
-Oví d'Eivissa.
-Oví de Menorca.
-Oví Camp Mallorquí.
-Oví Comarca del Llevant.
-Oví Llucmajor.
-Oví Palma.
-Oví península del Llevant.
-Oví del Pla.
-Oví Sa Mola.
-Oví Santa Margalida.
-Oví Serra de Tramuntana.
-Oví zona Nord.
-Oví zona Ponent.
-Oví Pla des Migjorn.
-Oví Foravila i Nord.

Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
DU)

A la Pregunta RGE núm. 3116/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a deute amb ONG
internacionals. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quin és el deute que té el Governa amb les distintes ONG
relacionades amb la cooperació internacional?

Segons consta a la comptabilitat de l'Agència de Cooperació
de les Illes Balears el 10 de maig de 2012, el deute de l'Agència
amb els beneficiaris de subvencions de Cooperació al
Desenvolupament suma 5.715.941,19 euros.

L'origen del deute és el que es detalla a continuació:

Concepte Resolució Total a
pagar

Pagat Pendent

Cooperació
directa

2010-2011 854.147,68 144.000,00 710.147

Convocatòria
cooperants

2011 178.798,66 104.547,56 74.2521

Convocatòria
general

2012 4.481.552,41 -- 4.481.552,41

Convocatòria
sensibilització

2012 449.990,00 -- 449,990

Palma, 24 de maig de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DV)

A la Pregunta RGE núm. 3128/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a
viatge a Suïssa (XII). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quina va ser l'agenda oficial del viatge del president del
Govern de les Illes Balears i el conseller de l'Educació,
Cultura i Universitats a Suïssa a finals del mes d'abril de
2012?

En el viatge a Suïssa de finals  d'abril de 2012, el president
del Govern de les Illes Balears va acudir als següents actes:
Trobada amb el cònsol general i la consellera d'Educació de
l'ambaixada de Zuric; visita a l'Ècole Publique de la Vignettaz;
reunió amb el cap de la Unitat de Coordinació de Cultura i
Societat, Organitzacions Internacionals de la CDIP
(Conferència directors cantonals de la instrucció pública); visita
a l'Institut de Plurilingüisme de Friburg; presentació sobre el
plurilingüisme a l'ensenyança: desafiaments i perspectives des
del punt de vista de la investigació; visita a la Haute Ècole
Pédagogique de Friburg; visita al Departament Federal de la
Formació Professional i de la Tecnologia (OFFT) per assistir a
la presentació general i debat del sistema suís de formació
professional; visita a l'alcaldia de Berna i reunió amb el
representant de la Cancellerai de Berna i l'ambaixador
d'Espanya a Suïssa; visita guiada al Berufsbildungszentrum
Olten (Centre de Formació Professional d'Olten): explicació
sobre la formació dual básica, operadors d'automatismes,
logística, delineació i disseny; visita a la fàbrica Nussbaum Ag

per tenir una primera impressió sobre la formació en
polimecànica.

Palma, 7 de juny de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DX)

A la Pregunta RGE núm. 3130/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a viatge a
BrusselAles. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quina va ser l'agenda oficial del viatge de la delegació del
Govern de les Illes Balears a BrusselAles del passat mes
d'octubre de 2011?

Dia 10 d'octubre, el president va assistir com a membre
titular del Comitè de les Regions a un dinar de treball organitzat
per la delegació espanyola en el Comitè de les Regions amb els
presidents autonòmics que comptà amb l'assistència del
president de la Comissió Europea, el Sr. Durao Barroso. En
aquest dinar, el president va fer una intervenció en què exposà
els desavantatges derivats de la insularitat.

L'horabaixa de dia 10 tant el president del Govern de les
Illes Balears com el conseller de Presidència participaren en la
sessió plenària del Comitè de les Regions i en l'obertura dels
Open Days. Així mateix, el president i el conseller es varen
reunit amb el Sr. Michael Schneider, membre del comitè i
representant de l'Estat federal de Sachsen-Anhalt (Sajonia-
Anhalt) davant el Govern Federal Alemany i secretari d'Estat
d'Assumptes Federals.

Dia 11 d'octubre, el president del Govern de les Illes Balears
i el conseller de Presidència es varen reunir amb l'eurodiputat
alemany Klaus-Heiner Lehne.

Finalment, el president i el conseller varen tenir una reunió
molt profitosa amb el comissari europeu d'Indústria, Sr.
Guenther Oettinger.

Per altra banda, la directora general de Relacions
Institucionals i Acció Exterior es va traslladar a BrusselAles els
dies 10 i 11 d'octubre per tal d'intervenir en el "Debat d'illes:
com coordinar els actors insulars en l'escena europea?", que va
organitzar el Centre Balears Europa en el marc dels Open Days
del Comitè de Regions, per això va assistir i participar també en
aquestes jornades el director gerent del Consorci Balears Europa
com a organitzador del seminari.

Així mateix, la directora general va participar dia 11 a la
reunió del G4 de l'Euroregió Pirineus Mediterrània que va tenir
lloc a la delegació de la Generalitat de Catalunya a BrusselAles.

Palma, 31 de maig de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
DY)

A la Pregunta RGE núm. 3171/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a dificultat
d'espai i mobiliari. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Quina previsió ha fet la conselleria per afrontar les
dificultats en espai i mobiliari que comportarà l'augment
d'alumnes per aula?



2580 BOPIB núm. 53 - 29 de juny de 2012

S'estudiaran cas a cas les demandes plantejades pels equips
directius dels centres per donar una resposta adient a cada
situació.

Palma, 23 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DZ)

A la Pregunta RGE núm. 3174/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a càlcul cost
segregació d'alumnes  per motius de llengua. (BOPIB núm. 46,
d'11 de maig de 2012).

Quin cost calcula la conselleria que tendrà la segregació
d'alumnes per la llengua que triïn?

Cost zero, en aquesta comunitat autònoma no es segreguen
alumnes per la llengua que triïn ni per cap altre concepte.

Palma, 18 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EA)

A la Pregunta RGE núm. 3171/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a dificultat
d'espai i mobiliari. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Quina previsió ha fet la conselleria per afrontar les
dificultats en espai i mobiliari que comportarà l'augment
d'alumnes per aula?

S'estudiaran cas a cas les demandes plantejades pels equips
directius dels centres per donar una resposta adient a cada
situació.

Palma, 23 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EB)

A la Pregunta RGE núm. 3209/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a servei
de seguiment d'inversions estratègiques. (BOPIB núm. 46, d'11
de maig de 2012).

Quants i quins projectes d'inversió estratègics per a les
Illes Balears s'han captat  des de l'aprovació del servei de
seguiment d'inversions estratègiques?

S'han captat o gestionat els següents projectes:
• Aprovat el maig de 2012 per la Llei de mesures

urbanístiques per a la seva execució: Centre Internacional de
Tennis Rafel Nadal a Manacor.

• Declarats d'interès autonòmic: Sol Calvià Coast Resort
Melià Hotels Internacional Magaluf, Projecte Urbanització
Promocions Vistarga Magaluf Calvià, Complex Hoteler
Hyatt Park Gran Luxe Cap Vermell Capdepera, Complex

turístic de 5 estrelles a la finca Son Durí de Sa Ràpita,
Campos.

• Projectes resolts i en execució: Call Center alemany a Palma
(On Markets), Polígon Son Castelló; venda de terrenys
rústics del Parc Bit a Ecocultius per a activitats ramaderes.

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EC)

A la Pregunta RGE núm. 3329/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a manescals de
l'IBABSA. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Quants manescals treballen al laboratori de lactologia
d'IBABSA?

Al laboratori de lactologia d'IBABSA hi treballen dos
manescals.

Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
ED)

A la Pregunta RGE núm. 3331/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a despeses
capítol VI. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Quina és la relació detallada de les despeses efectuades per
l'ATB corresponents al capítol 6, d'inversions i projectes,
corresponents als mesos de gener, febrer i març de 2012 i
novembre i desembre de 2011?

Despeses realitzades capítol 6, inversions reals.
Empresa: Agència de Turisme de les Illes Balears.
Període: de gener a març de 2012.

Compte Descripció Import

60711001 Pàgina web-dominis 1.445,50

60713001 Contribuc. org. mundial turisme 2.400,00

60721011 FITUR-Espai 94.861,03

60721012 FITUR-Muntatge 286.326,96

60721014 FITUR-Despeses de personal 3.783,97

60721015 FITUR-Altres 853,25

60721024 ITB Berlín-Despeses de personal 2.649,74

60721044 BIT Milán-Despeses de personal 599,94

60721054 FREE Munich-Despeses de personal 804,13

60721061 Rheingolf-Espai 8.637,60

60721064 Rheingolf-Despeses de personal 499,95

60721074 MITT Moscou-Despeses de personal 767,95

60721076 MITT Moscou-trameses 4.049,75

60721084 TUR Goteburgo Despeses de personal 649,94
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60732001 Feria actes dia Illes Balears 14,95

60733001 SICTED-Despeses 423,93

60734001 OIT-Despeses 26,01

60743001 Gestió Facultativa-Despeses 395,99

60751001 INNONAUTICS 399,96

60751002 ODYSSEA SUDOE 34,91

TOTAL 409.625,46

Període: de novembre a desembre de 2011.

Compte Descripció Import

60700001 Concurs 594.693,65

60700002 Negociats 585.327,99

60700003 Resolucions 614.358,12

60700004 Menors 103.694,88

60700005 Aprov. despeses i liquidacions 45.716,35

60700006 Convenis 10.593.580,47

60700007 Subvencions 415.954,55

TOTAL 12.953.326,01

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EE)

A la Pregunta RGE núm. 3332/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a despeses capítol
4. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

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

Ordre de Publicació
EF)

A les preguntes RGE núm. 3333/12 i 3334/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
acomiadaments (X i XI). (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de
2012).

Quins són els noms dels treballadors afectats per
l'amortització de places en l'ATB? Quina és la data de
contractació de cadascun dels treballadors afectats per
l'amortització en l'ATB?

Són els següents:

Alonso Castosa, María Fernanda 08/06/2004

Álvarez pérez, Ramón Vicente 11/05/2009

Amengual Sastre, Sebastián 17/09/2008

Botín Torres, María Victoria 18/08/2008

Calafat Rabadán, Amelia 01/06/2009

Cantallops Truyols, Juan Diego 13/02/2002

Gallegos Martín, Zaida 18/07/2006

Isern Bibiloni, Damiana Cristi 18/05/2001

Martínez Cañamero, Carlos Manuel 07/06/2004

Ramírez Madrid, Manuela 29/03/2005

Rodríguez Pastor, Gaspar 21/10/2002

Llaneras Mateu, María José 03/03/2005

Sirvent Aznar, Gregorio 20/10/2000

Alcántara Barbany, Asunción 15/03/2004

Potthast, Monika Esther 02/04/2002

Ortiz March,Andreu Miguel 05/03/2007

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EG)

A les Preguntes RGE núm. 3335 i 3336/12, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
acomiadaments (XII i XIII). (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de
2012).

Quin és el nombre de treballadors afectats per
l'amortització de places a Ports de les Illes Balears? Quina és
la data de contractació de cadascun dels treballadors afectats
per l'amortització de places de Ports de les Illes Balears?

- Antonia Iturbe Wipf 01-12-2004.
- Natalie Sola Herron 14-07-2006.
- Nuria Pipó Sancho 10-12-2007.
- Magdalena Servera Mora 18-08-2008.
- Antonio Pericas Campins 28-06-2010.
- Maria del Mar Serra Matheu 21-01-2009.
- Catalina Garau Tur 19-05-2011.

Palma, 16 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EH)

A la Pregunta RGE núm. 3337/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
acomiadaments (V). (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Quina és la previsió pressupostària efectuada per l'ATB per
al pagament de les indemnitzacions en els acomiadaments
efectuats per l'amortització de llocs de feina ocupats?

No hi ha previsió pressupostària .

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
EI)

A la Pregunta RGE núm. 3338/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
acomiadaments (VI). (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Quina és la previsió pressupostària feta a Ports de les Illes
Balears per al pagament de les indemnitzacions dels
acomiadaments fets per a l'amortització de llocs de feina
ocupats?

No hi ha previsió pressupostària.

Palma, 16 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EJ)

A la Pregunta RGE núm. 3339/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
acomiadaments (VII). (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Quins són els fonaments jurídics i les conseqüències
econòmiques que avalen la diferència entre l'acomiadament
d'un treballador i l'amortització d'un lloc de feina?

Amortització
Fonaments jurídics. Estatut dels treballadors i reiterada

jurisprudència sobre la conceptualització i el contingut, s'ha de
dur a terme de forma real, el lloc de feina amortitzat ha de ser
innecessari i sempre ha de suposar la desdotació pressupostària
del lloc de feina. En cas que estigui ben feta, suposa l'extinció
del contracte, sense dret a indemnització, ni salari, ni tramitació.

Acomiadament
Fonaments jurídics. Estatut dels treballadors. Les

conseqüències econòmiques varien en funció del tipus
d'acomiadament: disciplinari, objectiu, colAlectiu (Expedient de
Regulació d'Ocupació, conegut com ERO) i la valoració que
se'n faci (procedent, improcedent, nul). Les indemnitzacions són
de 20 dies per any treballat (acomiadament objectiu o ERO) o
45 dies (acomiadament disciplinari o nul), més els salaris de
tramitació si hi ha hagut procediment judicial, fins la reforma
laboral recent.

Palma, 16 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EK)

A la Pregunta RGE núm. 3340/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
acomiadaments (VIII). (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Creu el Sr. Conseller que la conselleria ha de complir la
normativa laboral vigent?

Sí.

Palma, 16 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EL)

A la Pregunta RGE núm. 3341/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
acomiadaments (IX). (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Se sent el Sr. Conseller responsable del compliment de la
normativa laboral a la Conselleria de Turisme i Esports, ATB
i Ports de les Illes Balears?

La responsabilitat dels consellers està perfectament
delimitada per l'ordenament jurídic vigent i el compliment de la
normativa laboral és obligatòria per a tots i cadascun dels
funcionaris i treballadors públics, inclosos consellers, que
adoptam les nostres decisions en base a les propostes i als
informes que els tècnics elaboren en els corresponents
procediments.

Palma, 16 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EM)

A la Pregunta RGE núm. 3342/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
acomiadaments (IV). (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Quines són les indemnitzacions que ha establert Ports de
les Illes Balears per a la resolució de cada un dels contractes
que ha fet?

No s'ha establert cap indemnització per la resolució dels
contractes, la que es produeix per l'amortització dels llocs de
feina, que segons criteris jurisprudencials no comporta
abonament de cap indemnització.

Palma, 16 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
EN)

A la Pregunta RGE núm. 3343/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
acomiadaments (III). (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Quines són les indemnitzacions que ha establert l'ATB per
a cadascun dels contractes resolts?

No s'ha establert cap indemnització per la resolució dels
contractes, ja que es produeix per l'amortització dels llocs de
feina que segons els criteris jurisprudencials no comporten
l'abonament de cap indemnització.

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EO)

A la Pregunta RGE núm. 3344/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nomenament
d'assessora tècnica (III). (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de
2012).

Per quin motiu ha estat nomenada la Sra. Lourdes Reynés
i Vázquez-Rovira assessora tècnica de la Conselleria de
Turisme i Esports?

Segons l'article 20 de la Llei 3/2007, de funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, els consellers nomenen
i cessen lliurament el seu personal eventual, i no és necessària
cap altra motivació.

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

Ordre de Publicació
EP)

A la Pregunta RGE núm. 3345/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
acomiadaments ATB (I). (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de
2012).

Quines són les indemnitzacions pagades a cadascun dels
treballadors que l'ATB ha acomiadat per amortitzar els seus
llocs de feina?

Per amortització dels llocs de feina dels treballadors de
l'ATB no s'ha abonat cap indemnització.

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EQ)

A la Pregunta RGE núm. 3346/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
acomiadaments (II). (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Quines són les indemnitzacions pagades a cadascun dels
treballadors de Ports de les Illes Balears que ha acomiadat per
amortitzar el lloc de feina que ocupaven?

Per a l'amortització dels llocs de feina dels treballadors de
Ports de les Illes Balears no s'ha abonat cap indemnització.

Palma, 16 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
ER)

A la Pregunta RGE núm. 3350/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nomenament
d'assessora tècnica (I). (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de
2012).

Quan fou nomenada la Sra. Clara Gil i Pidal assessora
tècnica de la Conselleria de Turisme i Esports?

Dia 21 de juny de 2011.

Palma, 11 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
ES)

A les Preguntes RGE núm. 3351 i 3352/12, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
nomenament d'assessora tècnica (II) i a cessament d'assessora
tècnica. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Per quins motius fou nomenada la Sra. Clara Gil i Pidal
assessora tècnica de la Conselleria de Turisme i Esports
Balears? Per quins motius ha estat cessada la Sra. Clara Gil
i Pidal assessora tècnica de la Conselleria de Turisme i
Esports Balears?

Segons l'article 20 de la Llei 3/2007, de funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, els consellers nomenen
i cessen lliurement el seu personal eventual, i no és necessària
cap altra motivació

Palma, 11 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
ET)

A la Pregunta RGE núm. 3364/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a recepció  de la
TDT a Formentera. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).
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Quan pensa el conseller de Presidència solucionar la greu
problemàtica que pateixen els veïns de Sant Ferran i Els Pujols
de Formentera en la recepció de la TDT?

Projecte d'inversió molt ambiciós a Formentera iniciat el
2005 amb una inversió realitzada fins a data d'avui de més de
700.000 euros, s'ha passat de 0 a 4 centres emissors de TDT a
l'illa. Referent al centre de Sant Ferran, que donarà cobertura als
veïns de Els Pujols i Sant Ferran, s'ha completat l'obra (70.000
euros) i la instalAlació dels equips emissors de TDT (40.000
euros).

Falta finalitzar l'escomesa elèctrica (50.000 euros) que es va
quedar fora finançament a causa dels retards en l'obtenció de les
llicències d'obra i a una mala gestió pressupostària d'aquesta
inversió de l'anterior equip gestor.

Per part de Multimèdia es fa un gran esforç per intentar
executar la inversió restant en el darrer trimestre de 2012 o
principis de 2013.

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EU)

A la Pregunta RGE núm. 3366/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a noves
dependències del SOIB de Formentera (I). (BOPIB núm. 46,
d'11 de maig de 2012).

Quan pensa el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
liquidar el deute pendent amb la constructora que va realitzar
les obres a les noves dependències del SOIB de Formentera,
després d'un any d'estar finalitzades i que a dia d'avui encara
continuen tancades?

La comunitat autònoma de les Illes Balears ha pagat les
primeres dues certificacions d'obra.

Segons ha comunicat la mateixa constructora, per cobrar la
resta de factures ha presentat la solAlicitud de pagament
mitjançant el mecanisme extraordinari de finançament per al
pagament de proveïdors.

Per tant, el pagament de la resta de factures pendents depèn
exclusivament d'aquest mecanisme extraordinari de
finançament.

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EV)

A la Pregunta RGE núm. 3367/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a noves
dependències del SOIB de Formentera (II). (BOPIB núm. 46,
d'11 de maig de 2012).

Quin dia pensa obrir el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats les noves dependències del SOIB de Formentera?

Per a l'obertura de les noves dependències del SOIB a
Formentera encara no s'ha establert una data concreta. Quan el
SOIB disposi de tota documentació necessària per a l'obertura

es faran les darreres actuacions i es fixarà una data per a la seva
inauguració.

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EX)

A la Pregunta RGE núm. 3368/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a noves
dependències del SOIB de Formentera (III). (BOPIB núm. 46.
d'11 de maig de 2012).

Quins són els serveis, ben detallats, que es donaran a les
noves dependències del SOIB de Formentera?

Es donaran els serveis propis del SOIB, com ara gestió de
demandes, ofertes i orientació.

Per altra banda, i com a contrapartida segons l'acord  amb el
Consell Insular de Formentera, es destinarà un espai en el nou
local per a què els empresaris de l'illa puguin dur a terme
tasques de selecció de personal i reunions amb els tècnics i/o
directors generals de diversos departaments de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, així com un espai per a
actuacions formatives i educació formativa i un altre espai per
a consulta de correu electrònic i per comunicar-se via telèfon i
fax amb les empreses o entitats que hagin obert processos de
selecció de personal.

Palma, 25 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EY)

A la Pregunta RGE núm. 3385/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a cafeteria Palma
Arena. (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

Quina és la fórmula d'explotació de la cafeteria del Palma
Arena i les bases jurídiques de la relació entre el gestor del
servei de cafeteria i l'ens públic titular del Palma Arena?

S'estan preparant els plecs per treure a licitació la concessió,
quan es disposi de totes les llicències i permisos necessaris.

Palma, 18 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EZ)

A la Pregunta RGE núm. 3607/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a conveni
amb ISBA. (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

El vicepresident econòmic va signar un conveni amb ISBA
per posar en marxa una línia extraordinària de finançament
per donar liquiditat a les PIME proveïdores de la CAIB i de
l'Ib-salut, quins resultats s'han obtingut a través d'aquesta
iniciativa?
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A data d'avui s'han tramitat 74 solAlicituds per import de
4.224.687,73 euros, dels quals s'han  certificat 33 proveïdors per
import de 2.248.550,18 euros.

Palma, 4 de juny de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
FA)

A la Pregunta RGE núm. 3608/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a
bonificació del cent per cent de la Seguretat Social. (BOPIB
núm. 47, de 18 de maig de 2012).

Vicepresident econòmic, ens pot explicar, detallant la
partida pressupostària, en què consisteix la mesura de
bonificar al cent per cent de la Seguretat Social a aquells
empresaris que mantinguin d'alta als fixos discontinus durant
els mesos de març i novembre?

En referència a la pregunta formulada, en la qual se solAlicita
detallar la partida pressupostària, en què consisteix la mesura de
bonificar al cent per cent de la Seguretat Social a aquells
empresaris que mantinguin d'alta als fixos discontinus durant els
mesos de març i novembre?, us comunic que la competència és
del Govern central i no de la comunitat autònoma, ja que la
bonificació de quotes no afecta els nostres pressupostos, tot i
així, us inform del següent:

La mesura consisteix que les empreses, excloses les del
sector públic, dedicades a activitats en els sectors de turisme,
comerç vinculat al turisme i hostaleria que iniciïn o mantinguin
d'alta els seus treballadors amb contractes de caràcter fix
discontinu en els mesos de març i novembre podran, durant
aquests mesos, aplicar una bonificació del 50% (després de la
definitiva aprovació de la reforma al Congrés dels Diputats) de
les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències
comunes, recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i
formació professional d'aquests treballadors.

Palma, 1 de juny de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que per Resolució de la Presidència de dia 10 de juny
del 2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1555/2011, de
dia 14 de juny de 2011, la Sra. María José Todó Pla fou
nomenada personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Popular.
                   

Atès que mitjançant escrit RGE núm. 5596/2012, de dia 22
de juny de 2012, la portaveu del grup parlamentari solAlicita el
cessament de l’anterior com a personal eventual adscrita al
servei del Grup Parlamentari Popular amb efectes econòmics i
administratius des de dia 22 de juny de 2012.

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

Resolc:
1. El cessament de la Sra. María José Todó i Pla, com a

personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a funcionari del grup C1, nivell 23),
adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 22 de juny de
2012.

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

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.

  
A la seu del Parlament, a 25 de juny de 2012.
El president del Parlament de les Illes Balears.
Pere Rotger i Llabrés.
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6. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012.

-  Pàg. 2451 i 2473. Textos debatuts, respostes a preguntes
formulades en comissió, apartat C).
On diu: RGE núm. 5123/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 5123/11, ...

-  Pàg. 2451 i 2473. Textos debatuts, respostes a preguntes
formulades en comissió, apartat D).
On diu: RGE núm. 262/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 266/11, ...

-  Pàg. 2451 i 2474. Textos debatuts, respostes a preguntes
formulades en comissió, apartat I).
On diu: RGE núm. 4901/11, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 4992/11, ...

-  Pàg. 2452 i 2475. Textos rebutjats, proposicions no de llei,
apartat C).
On diu: RGE núm. 3745/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la no-creació d'un banc dolent.
Hi ha de dir: RGE núm. 3804/12, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a liberalització d'horaris comercials a les
Illes Balears.
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