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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 1021/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a  policia
turística. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

S'està treballant des de la conselleria per tal d'establir
algun pla d'estabilitat que permeti integrar els policies turístics
a les plantilles operatives de les diferents policies locals al
llarg de tot l'any?

Des de la conselleria s'està treballant per tal de resoldre no
únicament el problema de l'estabilitat laboral dels policies
turístics, sinó també tots els problemes que afecten a l'escenari
actual en el món de les policies locals de les Illes Balears.

Parlar únicament d'estabilitat dels policies turístics és una
visió massa simplista dels problemes actuals, tenint en compte
la situació de crisi econòmica dels ajuntaments que dificulta
enormement l'ampliació de places a les plantilles de policia
local i que faria estèril en la majoria de casos la regulació d'un
pla d'estabilitat laboral, al qual molt probablement no
s'adheririen els ajuntaments.

Així mateix parlar avui d'un pla és inviable perquè ens hem
d'atenir al que diu el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de
desembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

En atenció al que preveu l'apartat 1 de l'article 3 d'aquest
real decret llei, durant tot l'any 2012 les administracions
públiques no poden incorporar nou personal, amb excepció del
provinent d'ofertes públiques d'ocupació d'exercicis anteriors (és
a dir, 2010 i anteriors) o certes places de militars. A més, en el
paràgraf segon de l'esmentat apartat 1 diu que la limitació arriba
a les places incloses en els processos de consolidació d'ocupació
prevists en la disposició transitòria quarta de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

A l'apartat 5 d'aquest article 3, s'estableixen unes altres
excepcions a les limitacions que es van establint en el precepte.
En el punt c) de l'apartat 5, permet cobrir el 10% de la taxa de
reposició del personal al servei de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat i als Cossos de Policia Autonòmica.
L'anterior significa que en aquesta excepció no s'inclouen els
cossos de policia dependents de les corporacions locals.

Marratxí, 8 de juny de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 1022/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a  policia
turística i policia local. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de
2012).

Hi ha alguna diferència entre les responsabilitats d'un
policia turístic i la resta de policies locals?

La pregunta indueix a errors. Parlar de responsabilitats com
a agent de l'autoritat implica atendre la Llei Orgànica de
FFCCSS (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) en la qual
s'estableixen quin són els principis bàsics d'actuació. En aquest
sentit els membres de les policies locals, sense diferència, estan
sotmesos als mateixos. Si la pregunta es refereix més que a
responsabilitats a funcions que han de desenvolupar els policies
turístics i la resta de policies locals és l'article 53 de la Llei
Orgànica 2/86, de forces i cossos de seguretat, on es regula
sense distinció.

Si per responsabilitats s'ha d'interpretar com "situació
funcionarial", cal assenyalar que no existeix, segons la
normativa vigent, la situació de "policia turístic". Per al servei
actiu, les possibilitats són funcionari de carrera, comissió de
servei o interí. En aquest sentit un policia turístic és un policia
local que ha de desenvolupar una especialitat prevista en la Llei
de coordinació de policies locals, i que per això ocupa alguna de
les situacions funcionarials regulades per la legislació actual.

Finalment, sobre les responsabilitats en la seva comesa
diària desenvolupant les seves responsabilitats, sota les ordres
dels seus superiors jeràrquics, és una qüestió que afecta
l'autonomia municipal i la planificació diària dels serveis propis
de cada cos de policia local.

Marratxí, 4 de juny de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 2297/12, presentada per l'Hble.
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a càrrecs o llocs
de treball del sector públic instrumental de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 41, de 4
d'abril de 2012).

Quins càrrecs o llocs de treball tenen actualment les
persones que formen part dels òrgans als quals 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 cada una de les entitats del sector públic, vinculades
o dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats?

Consell General, integrat per trenta-dos membres:
• Presidència SOIB: titular de la conselleria competent en

matèria d'educació o persona que es nomeni pel Consell de
Govern.

• Vicepresidència SOIB: titular de la secretaria general en
matèria d'educació o persona que es nomeni pel Consell de
Govern.

• Trenta vocals:
- Directora SOIB.
- Directora general de Planificació, Inspecció  i
Infraestructures Educatives.
- Director general d'Universitats, Recerca i Transferència del
Coneixement de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats.
- Directora general de Treball i Salut Laboral de
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial.
- Un representant educació.
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- Un representant de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i Ocupació.
- Dos representants del Consell de Mallorca:

- director insular d'Hisenda i Funció Pública.
- conseller electe.

- Dos representants del Consell Insular de Menorca:
- consellera executiva del departament de Serveis
Generals, Treball i Innovació.
- director insular de Serveis Generals, Treball i
Innovació.

- Un representant del Consell Insular d'Eivissa.
- Un representant del Consell Insular de Formentera.
Dos representants de la Federació d'Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB).
- Vuit representants organitzacions sindicals:

- quatre representants UGT.
- quatre representants CCOO.

- Vuit representants organitzacions sindicals.
- sis representants CAEB
- sis representants PIMEB.

Comissió Executiva SOIB: President i dotze vocals:
• Presidència SOIB: titular de la conselleria competent en

matèria d'educació o persona que es nomeni pel Consell de
Govern.

• Vicepresidència SOIB: titular de la secretaria general en
matèria d'educació o persona que es nomeni pel Consell de
Govern. Amb veu, però sense vot.

• Vocals:
- Directora SOIB
- Dos representants Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats:

- directora general de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives.
- director general d'Universitats, Recerca i Transferència
del Coneixement.

- Un representant de la CAIB: Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i Ocupació.
- Quatre representants organitzacions sindicals:

- dos representants UGT.
- dos representants CCOO.

- Quatre representants organitzacions empresarials:
- tres representants CAEB.
- un representant PIMEB.

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

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 2434/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a eliminació  de la
línia bus+tren de Llubí. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de
2012).

Quins contactes s'han mantingut des de la conselleria o el
SFM amb l'ajuntament o amb els usuaris de Llubí que es
consideren discriminats per l'eliminació de la línia bus+tren?

Abans de l'engegada del Pla d'eficiència, concretament el
passat 19 de desembre de 2011, es va comunicar a l'alcalde de
Llubí els canvis que s'anaven a realitzar a partir del primer de
gener. Es va demanar un correu explicatiu que es va enviar
immediatament i va quedar entesa la lògica del canvi.

Record que la línia eliminada és la 398, que enllaçava Llubí
amb l'estació de Llubí, una línia que es va realitzar tot l'any
2011 un total de 2.988 vegades, portant una mitjana d'1,2
viatgers per expedició.

Avui enllacem Llubí amb l'estació d'Inca, operació molt més
lògica, més barata i molt més eficient.

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

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 2479/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a despeses per
desplaçaments a reunions de la comissió de coordinació de les
policies locals. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Assumeix el Govern les despeses derivades del
desplaçament de menorquins, eivissencs i formenterers (tant si
són representants d'institucions com de sectors socials) que
assisteixen a les reunions de la Comissió de Coordinació de les
Policies Locals?

Les reunions de les comissions de coordinació de policies
locals de cada illa es fan en el si de cada illa corresponent.

Marratxí, 8 de juny de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
F)

A les preguntes RGE núm. 2533/12 a 2535/12 i de 2537/12
a 2543/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relatives a ajudes pendents de PDR (I a X). (BOPIB
núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quines són les entitats, persones físiques o jurídiques que
han cobrat les ajudes pendents de la Conselleria d'Agricultura,
Medi  Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears en
concepte de PDR (de juliol a desembre de 2011 i de gener a
abril de 2012)? Indicant nom del perceptor, quantitat rebuda
i concepte.

Des de la creació de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori aquesta legislatura s'han efectuat més de
7.000 pagaments d'ajudes.

Atès el volum de la documentació solAlicitada, us comunic
que aquesta es troba a disposició del Sr. Cosme Bonet i bonet a
les dependències de FOGAIBA, perquè pugui fer-hi les
consultes que consideri oportunes.
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Per tal de poder atendre'l adequadament, us preg que
concerteu cita prèvia al telèfon 971177293.

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

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 3033/12, 3035/12 i 3036/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
relatives a ajudes esportives (1, 2 i 5). (BOPIB núm. 45, de 4
de maig de 2012).

Ateses les característiques i l'extensió de les respostes,
aquestes queden dipositades al Registre General de la cambra,
a disposició de tots els diputats i diputades.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 3034/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ajudes esportives (6).
(BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quines ajudes ha atorgat el Govern de les Illes Balears
durant l'any 2012 als clubs esportius per a la seva participació
en categoria nacional?

A dia d'avui, la Direcció General d'Esports no ha atorgat
encara les ajudes als clubs esportius per a l'exercici 2012 per a
la seva participació en competicions a la Península, Ceuta,
Melilla i les Illes Canàries.

Si bé, en el BOIB de 19 d'abril de 2012, es publicà la
convocat`proa de subvencions per a ajudes als clubs esportius
per aquests desplaçaments corresponents a l'any 2012.

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

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 3070/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni sobre
l'alfals. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quins  són els sis beneficiaris del conveni sobre l'alfals
presentat amb el batlle de Campos?

Els que apareixen en el conveni que es va presentar, dins la
pregunta parlamentària amb solAlicitud de documentació RGEP
3452/2011, de l'octubre de 2011, per iniciativa del mateix
diputat.

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

Ordre de Publicació
J)

A les preguntes RGE núm. 3073/12 a 3075/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a
manescals que s'ocupen de l'encefalopatia espongiforme
bovina, de la malaltia d'Aujeszky i de la brucelAlosi de vacum
i oví. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quins  són els noms dels disset manescals que s'ocupen del
seguiment de l'encefalopatia espongiforme bovina, de la
malaltia  d'Aujeszky i de la brucelAlosi de vacum i oví? Indicau-
ne quina és la forma en què  han estat contractats per la
conselleria.

Els noms són els següents:
- Noemí Vila Merino. Laboral/IBABSA.
- Maria Jiménez Bartolomé. Laboral/IBABSA.
- Miquel Torrens Escalas. Laboral/ IBABSA.
- Roberto Vera Martínez. Laboral/IBABSA.
- Agueda Pons Barro. Laboral/IBABSA.
- Pep Cerdà Mulet. Laboral/IBABSA.
- Bartolomé Martí Álvarez. Laboral/IBABSA.
- Antonia Pujol Pons. Laboral/IBABSA.
- Javier Serra Serra. Laboral/IBABSA.
- María Jesús Garmón Franco. Laboral/IBABSA.
- Juan Bosco Pons Marqués. Laboral/IBABSA.
- Antonio Roca Comella. Laboral/IBABSA.
- Catalina Vidal Bonet. Laboral/IBABSA.
- José Francisco Rigo Caldito. Funcionari/DGMRiM.
- Carlos Nadal Servera. Funcionari/DGMRiM.
- Jesús Martínez Sánchez. Funcionari/DGMRiM.
- María del Mar Camps Coll. Funcionari/DGMRiM.

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

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 3076/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promoció del
producte local (I). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quines denominacions de qualitat, en concret quines
entitats de les que les gestionen rebran suport del Govern per
a la promoció del producte local durant l'any 2012?

La promoció de Producte Local ha finalitzat. El suport  del
Govern es dirigeix a totes les entitats que gestionen les
Denominació d'Origen Protegida, Indicació Geogràfica
Protegida, Denominació Geogràfica, Denominació Genèrica i
Marca de Garantia.

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

A la pregunta RGE núm. 3077/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promoció del
producte local (II). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quines accions concretes ha impulsat la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la promoció del
producte local des de l'1 de gener de 2012 fins al dia d'avui
inclòs?

La promoció de la marca "Producte Local" finalitzà el 31 de
desembre de 2011.

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

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 3087/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pèrdues
acumulades a SEMILLA per Carn Illa. (BOPIB núm. 45, de 4
de maig de 2012).

Quines pèrdues ha acumulat SEMILLA amb la gestió de
Carn Illa durant el present any fins a data d'avui?

CARN ILLA, SA. és la que ha tengut pèrdues.

SEMILLA, SA. només és un dels accionistes de CARN
ILLA, SA. i no ha tengut pèrdues.

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

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 3250/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a accions
contra l'abús del consum de drogues dels joves. (BOPIB núm.
46, d'11 de maig de 2012).

Quins són els membres de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats que formen part de la colAlaboració amb
la Conselleria de Salut i els consells insulars, quina és la
periodicitat de les reunions, quins en són els objectius i quines
les finalitats?

En relació amb les drogues, tant per accions de prevenció,
consum o qualsevol altres, des de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats la persona encarregada és un membre del
Servei d'Atenció a la Diversitat. La periodicitat de les reunions
amb els consells insulars i la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social depèn de cadascuna d'aquestes administracions
atès que des d'aquesta conselleria només s'hi colAlabora, ja que
aquestes competències no són competències seves. Pel que fa
a les funcions i els objectius, depenen també de cada
administració, tot i que amb els consells insulars són la redacció
dels plans insulars de drogues.

Aquesta conselleria respon sobre allò que és competència
autonòmica seva, per tant, en tot allò competència de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social qui ha de
contestar és la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.

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

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 3328/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a centre autonòmic
de control lleter. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Quins objectius es marca la conselleria amb la constitució
del Centre Autonòmic de Control Lleter?

El Reial Decret 368/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el
control oficial del rendiment lleter per a l'avaluació genètica en
les espècies bovina, ovina i caprina, declara les comunitats
autònomes responsables del funcionament del control lleter en
l'àmbit de les competències pròpies. Aquest és l'objectiu
principal de la constitució del Centre Autonòmic de control
Lleter de les Illes Balears (d'ara endavant, CACLIB), ja creat
mitjançant el Decret 92/2006, de 3 de novembre.  D'acord amb
l'article 4, l'apartat 1 de l'article 11 i l'article 14 del reial decret
esmentat, es disposa que el CACLIB ha d'actuar com la unitat
de coordinació i gestió de l'execució del control lleter en l'àmbit
de la comunitat, i que la comunitat autònoma ha disposar, com
a mínim, d'un laboratori per efectuar les anàlisis del control
lleter.

La principal funció del CACLIB és coordinar, executar,
gestionar i supervisar el control lleter oficial de les explotacions
ramaderes de les espècies bovina, ovina i cabrum, a través de la
Comissió de Control Lleter de les Illes Balears. La restat
d'activitats materials i tècniques de gestió i execució del control
lleter s'estableixen en l'article 11 del Reial Decret 368/2005.

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

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 3330/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nou sistema
d'execució de sanejament ramader. (BOPIB núm. 46, de 11 de
maig de 2012).

En què consisteix el "nou sistema d'execució de sanejament
ramader"?

Es coneix com a sanejament ramader el conjunt d'actuacions
-entre les quals hi ha proves diagnòstiques, preses de mostres i
vacunacions a animals, com també anàlisis de laboratori- que
preveuen els programes nacionals de vigilància, eradicació i
control de malalties dels animals, que són els següents: 
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• Programa nacional d'eradicació de la tuberculosi bovina.
• Programa nacional d'eradicació de la brucelAlosi bovina.
• Programa nacional d'eradicació de la brucelAlosi ovina i

cabruna (al nostre territori té la consideració de programa de
vigilància).

• Programa nacional de vigilància de les encefalopaties
espongiformes transmissibles.

• Programa nacional de vigilància de la llengua blava.
• Programa nacional de control de la malaltia d'Aujezsky.

La novetat és que des del 2 d'abril de 2012 executen
aquestes proves:
• Les agrupacions de defensa sanitària ramadera (ADS), a

través dels seus veterinaris, a les explotacions ramaderes
integrades en les seves agrupacions.

• L'Institut de Biologia Animal de les Illes Balears (Ibabsa),
a través del personal tècnic propi, a la resta d'explotacions.

Les actuacions d'aquests programes executades per les ADS
són objecte de compensació econòmica, d'acord amb la
resolució del president del FOGAIBA, de 21 de març de 2012,
per la qual es convoquen ajudes als programes nacionals
d'eradicació de malalties animals, corresponents a l'any 2012.

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

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 3347/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a residus càrnics
(II). (BOPIB núm. 46, de 11 de maig de 2012).

Quin cost anual representa per a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a través de Carn Illa
l'eliminació dels diferents grups de residus (SANDACH)?

Des del 15 de setembre de 2011, res. El cost d'eliminació de
tots els residus els ha assumit des de llavors directament Carn
Illa, SA. 

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

Ordre de Publicació
R)

A les preguntes RGE núm. 3348/12, 3349/12 i 3353/12,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relativa a residus carnis (I, III i IV). (BOPIB núm. 46, de 11 de
maig de 2012).

Quines empreses es fan càrrec de l'eliminació diària del
grup 1 de residus carnis (SANDACH), corresponent a
categoria 1 i categoria 2 exceptuant contingut gàstric del boví,
de l'empresa Carn Illa, de la qual forma part el Govern de les
Illes Balears? Per quin procediment s'ha adjudicat el servei
d'eliminació de residus carnis de l'empresa Carn Illa, de la
qual forma part el Govern de les Illes Balears? A quines
finques s'estan emprant els residus carnis (SANDACH) del
grup 2 (SANDACH categoria 2, contingut gàstric del boví), per
part de Carn Illes que segons resposta de la Conselleria

d'Agricultura, Medi Ambient i Territori s'utilitza "directament
com a esmena per sòl"?

D'acord amb el que preveu l'article 51 de la Llei 7/2010, de
21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears resulta que l'empresa mercantil
CARN ILLA, SA no es cap societat mercantil pública. Per això,
aquesta conselleria no pot facilitar cap informació relativa a
aquesta societat, en tot cas s'hauria de solAlicitar als òrgans de
govern d'aquella. 

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

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 3462/12 a 3465/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
Pla d'equilibri econòmic; educació (XXXVIII a XLI). (BOPIB
núm. 47, de 18 de maig de 2012).

Com afectarà la reordenació dels camps d'aprenentatge
prevista en el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears
a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

La reordenació dels camps d'aprenentatge prevista s'ha duit
a terme, d'acord amb l'actual escenari de crisi socioeconòmica,
amb criteris d'eficiència en la gestió i sostenibilitat econòmica
en relació amb la seva funció i els seus objectius educatius.

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

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 3467/12 a 3471/12 i 3475/12 a
3477/12 presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, relatives a Pla d'equilibri econòmic; educació
(XXXIV a XXXVIII). (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

Com afectarà la reordenació dels EOEP (equips
d'orientació educativa i psicopedagògica) prevista en el Pla
per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears a les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

La reordenació EOEP (equips d'orientació educativa i
psicopedagògica) prevista s'ha duit a terme, d'acord amb l'actual
escenari de crisi socioeconòmica, amb criteris d'eficiència en la
gestió i sostenibilitat econòmica en relació amb la seva funció
i els seus objectius educatius.

Palma, 15 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 3472/12 a 3474/12 i 3482/12,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a Pla d'equilibri econòmic; educació (XXXI a
XXXIV). (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

Com afectarà la reordenació dels centres de formació del
professorat prevista en el Pla per a l'equilibri econòmic de les
Illes Balears a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera?

La reordenació dels CEP (centres de formació del
professorat) prevista s'ha duit a terme, d'acord amb l'actual
escenari de crisi socioeconòmica, amb criteris d'eficiència en la
gestió i sostenibilitat econòmica en relació amb la seva funció
i els seus objectius educatius.

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

Ordre de Publicació
V)

A les preguntes RGE núm. 3483/12 i 3490/12 a 3492/12,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a Pla d'equilibri econòmic; educació (XIX a XXII).
(BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

Quina quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la cancelAlació dels premis acadèmics com el de
batxillerat i el d'ESO a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera?

Els premis acadèmics es concedeixen per expedient
acadèmic en el conjunt de la comunitat autònoma, no per illes.
A continuació s'exposen les quantitats dels premis:
Despeses Premis any 2010
ESO
• Compra de llibres (Història de les Illes Balears): 1.453,25 +

1.530,74 = 2.983,99 euros.
• Compra USB: 2.262,00 euros.
• Edició de Diplomes: 137,33 euros.
• Berenar dels músics (alumnes del conservatori): 196,56

euros.
• Acústica del Palma Arena: 1.669,70 euros.
• Fotos dels alumnes d'Eivissa: 240,00 euros.
• Viatge a Eivissa ATD per lliurament premis: 118,26 euros.
• Viatge a Menorca ATD per lliurament premis: 107,76 euros.
• Dietes ATD Eivissa i Menorca: 164,80 euros.
• TOTAL: 7.880,40 euros.

Premis extraordinaris Batxillerat
• Premis: 3.660.
• Tribunal: 2853,43.
• Hi va haver un berenar però des del servei d'Ordenació no

ho varen pagar.
• TOTAL: 6.513,43 euros.

Premis als alumnes amb aprofitament acadèmic excelAlent:
12.245,00 euros.
TOTAL PREMIS:26.638,83 euros.

Despeses Premis any 2011
ESO
• Compra de llibres (Història de les Illes Balears): 7650,14

euros.
• Diplomes: 170,24 euros.
• Dietes ATD lliurament premis Menorca, Eivissa i

Formentera: 167,80 euros.
• Els viatges del conseller, director i ATD no els va pagar el

Servei d'ordenació ja que sempre s'aprofita el lliurament dels
premis per altres visites del conseller.

• TOTAL: 7.988,18.

Premis extraordinaris Batxillerat
• Premis: 3.660.
• Tribunal: 2853,43.
• Berenar: 362,88 euros.
• TOTAL: 6.876,31 euros.

Premis als alumnes amb aprofitament acadèmic excelAlent: la
quantitat era de 12.245 euros.
Es varen deixar sense efecte . Es va anulAlar la convocatòria per
reajustament econòmic i poder garantir els recursos suficients
per atendre les necessitats bàsiques dels colAlectius més
desfavorits.
TOTAL PREMIS 2011: 14.864,49 euros.

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

Ordre de Publicació
X)

A les preguntes RGE núm. 3484/12 a 3487/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
Pla d'equilibri econòmic; educació (XXIII a XXVI). (BOPIB
núm. 47, de 18 de maig de 2012).

Quina quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la suspensió de subvencions a les vacances escolars
a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Cal tenir en compte que les ajudes per participar en
l'activitat de Vacances Escolars es concedeixen mitjançant una
única convocatòria a nivell autonòmic, no hi ha una subvenció
concreta destinada a cada una de les Illes, la quantitat que
s'estalviaria dependria entre altres coses de factors com el
nombre de centres inscrits, el nombre d'alumnes que hi
participin, etc. De moment no hi haurà més subvencions.

Palma, 18 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
Y)

A les preguntes RGE núm. 3488/12, 3489/12, 3495/12
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a Pla d'equilibri econòmic; educació (XV, XVII i
XVIII). (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

Quina quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la cancelAlació d'ajudes i subvencions a entitats
locals i associacions per a l'execució de programes com el
PISE i el CAPI a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera?

La quantitat en relació al PISE i al CAPI a Eivissa és de
281.000 i.

La quantitat en relació al PISE i al CAPI a Formentera és de
9.000 i.

La quantitat en relació al PISE i al CAPI a Mallorca és de
1.163.000 i.

Nota: Aquest comptes són sobre els fons per al curs 2011/2012.
Es compta tot, encara que hi hagi hagut renúncies.

CAPI
L'import de la subvenció concedida pel curs 2011/12 ascendeix
a 1.600.000 i. Hi ha hagut 3 renúncies a Mallorca una vegada
publicada la resolució definitiva de la subvenció, i per tant
l'import aquest curs ascendeix, finalment, a 1.450.000i.
L'import màxim de la subvenció a cada entitat sense ànim de
guanyo ajuntament és de 50.000i per programa.

PISE
Tots els fons són PAIRE (90.000i) excepte els de l'Ajuntament
d'Eivissa que són LOE (12.000i). A principi de curs va
renunciar al PIS E Sóller (7.500i).

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

Ordre de Publicació
Z)

A les preguntes RGE núm. 3496/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Pla
d'equilibri econòmic; educació (XVI). (BOPIB núm. 47, de 18
de maig de 2012).

Quina quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la cancelAlació d'ajudes i subvencions a entitats
locals i associacions per a l'execució de programes com el
PISE i el CAPI a l'illa de Menorca?

La quantitat en relació al PISE i al CAPI a Menorca és de
186.000 i.

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

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 3530/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a ajuts per a la
promoció d'ocupació autònoma. (BOPIB núm. 47, de 18 de
maig de 2012).

En data 30 d'abril de 2011 el BOIB publicava la resolució
de la consellera de Turisme i Treball de 26 d'abril de 2011 per
la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats
a promocionar l'ocupació autònoma, i ajuts consistents en
l'abonament de les quotes de la Seguretat Social a les persones
amb discapacitat perceptores de la prestació per desocupació
en la modalitat de pagament únic. Així mateix, en data 21
d'octubre de 2011 el BOIB publicava la resolució de la
interventora general per la qual s'ordena la publicació de la
informació que consta en la base de dades de subvencions i
d'ajudes públiques del tercer trimestre de 2011.
Ens pot dir la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, en quin punt de la tramitació es
troben aquests ajuts?

L'inform que s'han tramès els documents comptables per al
seu abonament, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2011,
figurant actualment al sistema comptable pendents de pagament.

La convocatòria per concedir ajuts pera promocionar
l'ocupació autònoma, i ajuts consistents en l'abonament de les
quotes de la Seguretat Social a les  persones amb discapacitat
perceptores de la prestació  per desocupació en la modalitat de
pagament únic es va publicar en el BOIB número 65, de 30
d'abril de 2011.

En data 20 d'octubre de 2011 es va publicar al BOIB número
158 la resolució de la interventora general que recollia la
informació que, en aquell moment, constava a la base de dades
de subvenciones i ajuts públics de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, referides al tercer trimestre de 2011, relativa a la
concessió de subvencions de l'Administració de la CAIB.

Atès l'apartat dotzè, punt 4, de la resolució de convocatòria,
les resolucions de concessió es notificaran mitjançant llista
pública en el tauler d'anuncis de la Conselleria de Turisme i
Treball, a la pàgina web de la Direcció General de
Responsabilitat Social Corporativa i publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i ha d'indicar la relació dels
beneficiaris als quals s'ha concedit la subvenció, així com el seu
import.

D'acord amb això, i una vegada que s'ha acabat de tramitar
tots els expedients, en data 6 de març de 2012 (BOIB núm. 35)
es va publicar la resolució del vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació per la qual es concedeixen
aquests ajuts a les persones incloses en el seu annex, així com
la corresponent quantia, s'autoritza i disposa la despesa, es
reconeix l'obligació i es proposa el pagament.

Per tot l'explicat, s'ha de dir que, actualment, aquesta
convocatòria d'ajuts públics es troba totalment finalitzada.

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

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

A les preguntes RGE núm. 3661/12 i 3662/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a
personal de nou ingrés en plantilles públiques (V i VI). (BOPIB
núm. 48, de 25 de maig de 2012).

Relació nominal de persones de nou ingrés en plantilles
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant
l'any 2012, especificant data d'ingrés, modalitat d'ingrés i/o
contractació, i data de finalització dels seus serveis si n'és el
cas.

Us tramet, adjunts, els llistats corresponents al personal
contractat i funcionari nomenat durant l'any 2012
independentment del tipus de lloc (estructural o conjuntural) a
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
els seus organismes autònoms. 

En relació a la resta d'ens del sector públic instrumental
autonòmic no es disposen de les dades solAlicitades.

Així mateix i atès que la informació que figura en aquest
llistat adjunt conté dades de caràcter personal, es recorda que,
en compliment del deure de sigil professional, qui la rebi no pot
efectuar-ne cap tipus de difusió ni donar-li publicitat ni utilitzar-
la fora de l'estricte àmbit d'actuació parlamentària ni per a cap
altra finalitat, tret del supòsit que sigui expressament autoritzat
per la persona o les persones afectades.

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

Els llistats esmentats a la resposta queden dipositats al
Registre General de la cambra a disposició de tots els diputats
i diputades.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 3777/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a policia turística.
(BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

Quina és la previsió de la Conselleria d'Administracions
Públiques quan a la denominada policia turística?

La Conselleria d'Administracions Públiques ha subscrit
convenis de colAlaboració relatius a policia turística per a l'any
2012 amb un total de 52 ajuntaments de les Illes Balears i
destinant un total de 3.066.885 euros.

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

Ordre de Publicació
AD)

A les Preguntes RGE núm. 4591/12, 4592/12 i 4636/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a despeses protocolAlàries de la Fundació per al
desenvolupament sostenible, de la Fundació per al suport i
promoció de l'esport balear, Illesport i de Palau de Congressos
de Palma, SA. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació per al desenvolupament sostenible,
de la Fundació per al suport i la promoció de l'esport balear,
Illesport i de Palau de Congressos de Palma, SA des de
principi de legislatura fins avui?

De la Fundació per al desenvolupament sostenible, de la
Fundació per al suport i promoció de l'esport balear, Illesport i
de Palau de Congressos de Palma, SA En el període solAlicitat
no hi ha cap relació de despeses protocolAlàries superiors a 500
euros.

Palma, 21 de juny de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 4603/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de
2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Vicepresidència Econòmica, Promoció
Empresarial i d'Ocupació, des de principi de legislatura fins el
dia de resposta a aquesta solAlicitud?

La Vicepresidència Econòmica, Promoció Empresarial i
d'Ocupació no ha tramitat cap despesa protocolAlària superior a
500 euros des del principi de legislatura fins el dia d'avui. 

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

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 4613/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, des de principi de legislatura fins el dia de resposta
a aquesta solAlicitud?

A l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears no hi ha
cap despesa protocolAlària superior a 500 euros. 

Santa Ponça, 25 de juny de 2012.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears:
José Manuel Ruiz Rivero.
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Ordre de Publicació
AG)

A les Preguntes RGE núm. 4617/12 i 4631/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
despeses protocolAlàries de Fires i Congressos de Balears, SA
i de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Fires i Congressos de Balears, SA i de l'Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears des de principi de
legislatura fins avui?

No existeixen despeses protocolAlàries de Fires i Congressos
de Balears, SA ni de l'Institut d'Innovació Empresarial de les
Illes Balears durant aquesta legislatura.

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

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 4635/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Multimèdia de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Multimèdia de les Illes Balears, des de principi
de legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Multimèdia de les Illes Balears no pertany a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. El traspàs a la Conselleria de
Presidència es va fer a data de 22 de maig de 2008.
 

Santa Ponça, 25 de juny de 2012.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 4640/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Ens Públic de Radio de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Radio de les Illes Balears, des de principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

A la Radio de les Illes Balears no hi ha cap despesa
protocolAlària superior a 500 euros. 

Santa Ponça, 25 de juny de 2012.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 4647/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Televisió de les Illes Balears. (BOPIB núm.
51, de 15 de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Televisió de les Illes Balears, des de principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

A la Televisió de les Illes Balears no hi ha cap despesa
protocolAlària superior a 500 euros. 

Santa Ponça, 25 de juny de 2012.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 4677/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a llocs  de feina
de Ports de les Illes Balears (I). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny
de 2012).

Quina és la relació de llocs de treball de l'empresa pública
Ports de les Illes Balears de gener de 2012?

Proposta plantilla PORTS IB (inclou funcionaris) 
Dependència: oficines Coll d'En Rabassa

- 1 gerent
- 6 caps d'àrea:

- 2 enginyers de Camins, Canals i Ports.
- 1 enginyer de Camins, Canals i Ports o enginyer tècnic
d'obres públiques.
- 1 llicenciat en Dret.
- 1 llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
- 1 graduat social.

- 12 caps d'unitat:
- 5 llicenciats en Dret.
- 1 llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
- 1 enginyer informàtic o enginyer tècnic informàtic.
- 4 enginyers de Camins, Canals i Ports o enginyers tècnics
d'obres públiques.
- 1 llicenciat en Nàutica i Transport Marítim.

- 11 responsables d'unitat:
- 1 enginyer informàtic.
- 1 grau superior Informàtica Sistemes.
- 1 diplomat en Relacions Laborals.
- FP II administrativa.
- 3 enginyers tècnics obres públiques.
- 1 arquitecte tècnic.
- 1 zelador guardamolls.
- 1 administratiu.
- 1 responsable delineació.

- 26 llocs base:
- 1 ordenança-xofer.
- 1 secretaria direcció.
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- 1 grau superior Desenvolupament d'aplicacions
informàtiques.
- 1 llicenciat en Dret.
- 4 administratius.
- 13 auxiliars administratius.
- 2 ajudants facultatius.
- 1 delineant (mentre el responsable de delineació continuï
vacant).
- 2 reforços de personal de ports en oficines, 1 encarregat i
1 guardamolls.

Palma, 21 de juny de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 4678/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a llocs  de feina
de Ports de les Illes Balears (II). (BOPIB núm. 51, de 15 de
juny de 2012).

Quina és la relació de llocs de treball de l'empresa pública
Ports de les Illes Balears de juny de 2012?

Proposta plantilla PORTS IB (inclou funcionaris) 
Dependència: oficines Coll d'En Rabassa

- 1 gerent
- 6 caps d'àrea:

- 2 enginyers de Camins, Canals i Ports.
- 1 enginyer de Camins, Canals i Ports o enginyer tècnic
d'obres públiques.
- 1 llicenciat en Dret.
- 1 llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
- 1 graduat social.

- 13 caps d'unitat:
- 5 llicenciats en Dret.
- 1 llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
- 1 enginyer informàtic o enginyer tècnic informàtic.
- 4 enginyers de Camins, Canals i Ports o enginyers tècnics
d'obres públiques.
- 1 pràctic-Ciutadella.
- 1 llicenciat en Nàutica i Transport Marítim-Ciutadella (a
amortitzar una vegada s'ocupi el lloc de pràctic).

- 11 responsables d'unitat:
- 1 enginyer informàtic.
- 1 grau superior Informàtica Sistemes.
- 1 diplomat en Relacions Laborals.
- FP II administrativa.
- 3 enginyers tècnics obres públiques.
- 1 arquitecte tècnic.
- 1 zelador guardamolls.
- 1 administratiu.
- 1 responsable delineació.

- 25 llocs base:
- 1 ordenança-xofer.
- 1 secretaria direcció.
- 1 grau superior Desenvolupament d'aplicacions
informàtiques.
- 1 llicenciat en Dret.
- 4 administratius.

- 13 auxiliars administratius.
- 2 ajudants facultatius.
- 2 reforços de personal de ports en oficines, 1 encarregat i
1 guardamolls.

Palma, 21 de juny de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 5233/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per Multimèdia de les Illes Balears. (BOPIB núm. 52,
de 22 de juny de 2012).

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits, des de
l'inici de la legislatura i fins avui que es respongui, tant si és
amb una administració pública com amb una entitat privada,
per Multimèdia  de les Illes Balears. 

Multimèdia de les Illes Balears no pertany a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. El traspàs a la Conselleria de
Presidència es va fer a data de 22 de maig de 2008. 
 

Santa Ponça, 25 de juny de 2012.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 5278/12, 5283/12 i 5299/12,
5312/12, 5314/12 i 5343/12, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a motivació per a
la utilització de la figura de convenis signats per la Conselleria
de Turisme i Esports, per l'Agència de Turisme de les Illes
Balears, per l'ATB, per Palau de Congressos de Palma, SA, per
Ports de les Illes Balears i per la Fundació per al suport i
promoció de l'esport balear, Illesport. (BOPIB núm. 52, de 22
de juny de 2012).

Quina motivació s'utilitzà per part de la Conselleria de
Turisme i Esports, l'Agència de Turisme de les Illes Balears,
per l'ATB, Palau de Congressos de Palma, SA, Ports de les
Illes Balears i la Fundació per al suport i promoció de l'esport
balear, Illesport per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixen la concurrència de
l'oferta i exclouen la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis
de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de
legislatura i fins al dia que es contesti?

S'ha utilitzat la figura del conveni de colAlaboració a
cadascun dels subscrits per aquesta conselleria des de l'inici
d'aquesta legislatura en aquells supòsits que la normativa vigent
d'aplicació així ho permet, i així es farà en els successius.
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Quan la finalitat ha estat o sigui una subvenció s'han seguit
i se seguiran els tràmits establerts per a les subvencions.

I quan l'objecte perseguit ha estat o sigui matèria sotmesa en
la contractació administrativa, s'ha aplicat i s'aplicarà sempre la
Llei de contractes del sector públic i els seus principis, entre
d'altres el de la concurrència, al qual es refereix la vostra
pregunta.

Palma, 22 de juny de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 5311/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni de colAlaboració signat
per Multimèdia de les Illes Balears. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).

Quina motivació es va utilitzar per part de Multimèdia de
les Illes Balears, SA. per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrits
des de l'inici de la legislatura i fins avui que es respongui?

Multimèdia de les Illes Balears no pertany a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. El traspàs a la Conselleria de
Presidència es va fer a data de 22 de maig de 2008. 

Santa Ponça, 25 de juny de 2012.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 5457/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Multimèdia de les Illes Balears. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).

Relació de les subvencions concedides per Multimèdia de
les Illes Balears, SA. sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Multimèdia de les Illes Balears no pertany a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. El traspàs a la Conselleria de
Presidència es va fer a data de 22 de maig de 2008. 

Santa Ponça, 25 de juny de 2012.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears:
José Manuel Ruiz Rivero.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

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

Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris, vacants i
dotades pressupostàriament.

B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit RGE núm. 5642/2012, de dia 27 de juny de 2012,
solAlicita el nomenament de la Sra. Catalina Cabot i Borràs
com a personal eventual adscrita a l’esmentat grup, amb
efectes de dia 28 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. Nomenar la Sra. Catalina Cabot i Borràs 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 28 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
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú,  o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 28 de juny de 2012.
El vicepresident primer del Parlament de les Illes Balears:
Pere Palau i Torres.

Ordre de Publicació

B)
Resolució de la Mesa del Parlament en matèria de personal

en relació amb no prolongar la permanència en el servei actiu
dels funcionaris del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juliol de 2012, acorda d'aprovar la resolució següent:
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Resolució de la Mesa del Parlament en matèria de
personal en relació amb no prolongar la permanència en

el servei actiu dels funcionaris 
del Parlament de les Illes Balears

En aplicació de la disposició addicional sisena i de l'article
9 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 (BOIB núm. 79
d'1 de juny de 2012), la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de juliol de 2012, conformement amb els
articles 31 i 32 del Reglament de la cambra, acorda:

1. Que quedi en suspens l'aplicació de l'article 17.1 de l'Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears en relació amb
la possibilitat que els funcionaris que ho desitgin puguin
optar per jubilar-se als 70 anys i que, així mateix, resti
suspensa l'aplicació als funcionaris del Parlament de les Illes
Balears de les Normes complementàries de procediment per
a la prolongació en el servei actiu dels funcionaris del
Parlament de les Illes Balears que arribin a l'edat de
jubilació forçosa, publicades al BOPIB núm. 180, de dia 7
d'abril de 2003.

2. Que mentrestant durin les suspensions assenyalades a
l'apartat anterior, s'apliqui directament al personal al servei
del Parlament de les Illes Balears el que es disposa a l'article
9 del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, en relació amb la
suspensió de la prolongació de la permanència en el servei
actiu dels funcionaris al servei del Parlament de les Illes
Balears. 

3. Que els presents acords es publiquin al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i que tinguin eficàcia des del
mateix dia de la seva publicació.

A la seu del Parlament, a 4 de juliol de 2012.
El vicepresident primer del Parlament de les Illes Balears,

en funcions de president:
Pere Palau i Torres.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 53, de 29 de juny de
2012.

- Pàg. 2546 i 2555. Respostes a preguntes, apartat A)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 5709/11, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta 5907/11, ...

- Pàg. 2546 i 2555. Respostes a preguntes, apartat B)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 5708/11, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta 5908/11, ...
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