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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de juliol de 2012, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 5798/12, del Grup Parlamentari Popular,
d'aprovació de les quanties percebudes i d'habilitació per a la
negociació de determinats complements salarials del personal
sanitari del subgrup A1 i personal llicenciat resident en
formació del Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens que
en depenen, a tramitar pel procediment d'urgència.
Palma, a 11 de juliol de 2012.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari Popular, mitjançant el present escrit
i d'acord amb el que es preveu als articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears presenta la
proposició de llei següent.
Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 100 i
següents del Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari
Popular solAlicita que aquesta iniciativa sigui tramitada pel
procediment d'urgència, atesa la importància de les mesures que
conté i la necessitat que siguin aplicades el més aviat possible.
PROPOSICIÓ DE LLEI D'APROVACIÓ DE LES
QUANTIES PERCEBUDES I D'HABILITACIÓ PER A
LA NEGOCIACIÓ DE DETERMINATS
COMPLEMENTS SALARIALS DEL PERSONAL
SANITARI DEL SUBGRUP Al I PERSONAL
LLICENCIAT RESIDENT EN FORMACIÓ DEL
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS I DELS
ENS QUE EN DEPENEN.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 7 de maig de 2008 es va signar un acord entre el
Servei de Salut de les Illes Balears i el Sindicat Convergència
Estatal de Metges i ATS d'Espanya, CEMSATSE, aleshores
convocant d'una vaga que afectava tot el personal facultatiu
sanitari del nivell de llicenciat i especialista del Servei de Salut
de les Illes Balears, independentment del seu règim jurídic
concret, en virtut del qual s'estableix, entre d'altres pactes,
l'increment de determinats conceptes retributius relacionats amb
l'activitat variable.
L'acord assolit i signat dia 7 de maig suposava, des d'un punt
de vista retributiu, augments concrets de les quantitats que
s'havien de percebre per part del personal facultatiu sanitari, en
concepte de preu d'hora per guàrdia; equiparació dels imports a
satisfer per guàrdies, entre el personal facultatiu d'atenció
primària i d'atenció especialitzada, tot estenent-se aquestes

millores al personal resident; per fidelització a les illes de
Menorca i Eivissa; i, finalment, a la creació d'un nou sistema
retributiu per atenció primària amb major pes en la determinació
de les retribucions, de l'acumulació de càrrega de treball.
Per altra banda, l'acord assolit preveia que, per a la seva
efectivitat, hauria de ser objecte d'aprovació per la Mesa de
Negociació Sectorial de Sanitat i posteriorment de ratificació
pel Consell de Govern de les Illes Balears.
Ara bé, el compliment d'aquests darrers requisits successius,
és a dir, l'aprovació per part de la Mesa Sectorial i la ratificació
de l'acord pel Consell de Govern de les Illes Balears, mai no es
va produir.
Malgrat això, i amb efectes des de les dades que s'havien
pactat a l'acord, totes les millores retributives pactades en
aquest, varen començar a ser pagades al personal facultatiu
laboral o estatutari al servei del sistema sanitari públic de les
Illes Balears.
Per la seva banda, i davant d'aquesta situació de fet, les
centrals sindicals UGT, CCOO i CSI-CSIF varen interposar
sengles recursos contenciosos administratius per vulneració del
dret fonamental a la llibertat sindical, en el seu vessant de
protecció del dret a la negociació colAlectiva.
Aquests recursos contenciosos administratius, varen ser
tramitats acumuladament pel Jutjat Contenciós Administratiu 1
de Palma, el qual, en sentència de 31 de juliol de 2009, va
estimar els recursos interposats per CCOO i CSI-CSIF i, en
conseqüència, va declarar la nulAlitat de l'actuació administrativa
que va conduir a l'adopció dels acords assolits dia 7 de maig de
2008, com vulneradors del dret fonamental a la llibertat sindical
i a la negociació colAlectiva dels sindicats recurrents.
La sentència esmentada va ser objecte de recurs d'apelAlació
per part de la mateixa Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i el sindicat CEMSATSE davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, la qual, mitjançant sentència de 23 de març de
2010, va confirmar la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu l, tot desestimant els recursos d'apelAlació de
l'Administració i de CEMSATSE. La sentència va ser
degudament notificada al Servei de Salut de les Illes Balears i
va esdevenir ferma.
Cal tenir present que, declarada la nulAlitat d'un acte o d'una
actuació administrativa, de l'acte nul no se'n pot derivar
vàlidament cap efecte. Així doncs, declarada nulAla l'actuació de
l'Administració que va conduir a l'adopció de l'acord de 7 de
maig de 2008, com també els pagaments que per via de fet es
varen dur a terme, s'ha d'entendre nul l'acord mateix, com també
els pagaments realitzats, amb la conseqüent necessitat de
reclamar el reintegrament a la hisenda autonòmica de les
quantitats pagades.
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Ara bé, malgrat aquestes consideracions, com també malgrat
el fet que la sentència de 23 de març de 2010 havia estat
notificada als òrgans competents de l'Administració de la
comunitat autònoma per a la seva execució, no es va realitzar
cap tipus d'actes conduents a l'aplicació de les sentències.
A aquest procedir de l'Administració, va coadjuvar el fet que
cap de les organitzacions sindicals que havien impugnat
judicialment i obtingut la declaració de nulAlitat dels acords de
dia 7 de maig de 2008 no va solAlicitar, essent aquest el seu dret,
l'execució forçosa de la sentència.
Així les coses, aquest pagament d'unes retribucions, sense
suport legal o pactat, va prosseguir fins dia 31 de maig de 2012,
data d'efecte de la resolució del vicepresident de l'Àrea de
Serveis Generals del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de
juny de 2012, per la qual es donà compliment a les sentències
de 31 de juliol de 2009 i de 23 de març de 2010.
Atès que l'acord anulAlat, en els aspectes concrets als quals
s'ha fet referència, suposa un increment del complement
d'atenció continuada o una millora retributiva per altres
conceptes que el personal facultatiu superior venia percebent, el
seu establiment en el moment present, encara que es dugui a
terme mitjançant el procediment legalment establert que inclou
la preceptiva negociació colAlectiva amb els representants
sindicals -l'omissió de la qual precisament en determinà la
nulAlitat-, tindrà jurídicament la consideració d'un increment de
les retribucions d'aquest personal.
Ara bé, tot i el que s'ha exposat, cal tenir en consideració
que des del punt de vista estrictament pressupostari no estam
davant d'un increment del crèdit pressupostari, i això és així
perquè l'increment retributiu en el seu dia establert s'hauria
consolidat a l'exercici 2009, per la qual cosa els crèdits
pressupostaris ja estan quantificats en els estats numèrics del
pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears.
Per altra banda, els termes restrictius en matèria de
retribucions del personal al servei de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que es deriven de
l'article 11 de la Llei 9/2011, de 23 de gener, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
2012, obliguen a habilitar legalment i excepcionalment els
òrgans competents per a la negociació colAlectiva, per poder
assolir acords en matèria retributiva, els quals en cap cas no han
de suposar un augment del capítol de despesa de personal,
aprovat per la mateixa llei, ja que els seus efectes econòmics
restaran limitats a l'import dels crèdits prevists per retribucions
i alliberats d'aplicació, com a conseqüència de l'execució de les
sentències que invalidaven els acords de 7 de maig de 2008.
Article 1
Aprovació de les quanties percebudes
1. S'aproven les quanties percebudes pel personal al servei del
Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens públics que en
depenen, qualsevulla sia la forma de relació professional que
mantinguin o hagin mantingut amb l'esmentat Servei de Salut,
pels següents conceptes retributius:
a) Els augments del preu per hora de guàrdia, que es varen
fer efectius des d'1 de maig de 2008, establerts als efectes del
càlcul del complement d'atenció continuada, ja sia per guàrdies
presencials o localitzades, de més o menys de 24 hores,
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incrementats o no com a conseqüència d'acumulació de
guàrdies, realitzades aquestes en dies qualificats d'especials o
ordinaris, abonats fins a la data d'efectes de la Resolució del
vicepresident de l'Àrea de Serveis Generals del Servei de Salut
de les Illes Balears d' 11 de juny de 2012, respecte del preu per
hora de guàrdia que es feia servir per al càlcul del complement
d'atenció continuada abans d'1 de maig de 2008.
b) Les quanties que, amb efectes d'1 de gener de 2008, i amb
càrrec al complement de productivitat variable, varen ser
abonades per retribuir la seva fidelització en el temps, a la seva
permanència en destinació a les illes d'Eivissa i Menorca,
abonades fins a la data d'efectes de la Resolució del
vicepresident de l'Àrea de Serveis Generals del Servei de Salut
de les Illes Balears d'11 de juny de 2012.
c) Les millores retributives al personal d'atenció primària per
acumulació de quota de targetes sanitàries i per l'increment
del valor de la targeta sanitària de pediatria, que es varen abonar
amb efectes des d'1 de maig de 2008, fins a la data d'efectes de
la Resolució del vicepresident de l'Àrea de Serveis Generals del
Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de juny de 2012,
respecte de les quantitats que per aquest concepte se'ls abonaven
abans d'1 de maig de 2008.
Article 2
Habilitació legal per a la negociació
1. Malgrat allò que es disposa a l'article 11 de la Llei 9/2011, de
23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, s'habilita de forma excepcional
la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de l'Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per negociar
l'establiment o la modificació de complements salarials per
personal sanitari del subgrup Al al servei del Servei de Salut de
les Illes Balears, als quals fa referència l'article 1 d'aquesta llei,
amb efectes econòmics dins del present i, si n'és el cas,
successius exercicis.
2. En qualsevol cas, els efectes econòmics dins del present
exercici de les propostes d'acords negociades amb allò que es
disposa al punt 1 anterior, restaran limitats a la quantitat
màxima que, en còmput mensual, representen els crèdits
pressupostaris del capítol 1 del pressupost del Servei de Salut de
les Illes Balears per a 2012, que no es trobin disposats com a
conseqüència d'haver restat alliberats de compromís de despesa,
a causa de l'execució per part de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears de les sentències fermes que
declaraven la nulAlitat dels acords de 7 de maig de 2008 entre el
director general del Servei de Salut de les Illes Balears i els
representants del Comitè de la vaga convocada per a dia 11
d'abril de 2008.
Disposició derogatòria
Resten derogades totes les normes d'igual o inferior rang a
la present que s'hi oposin o la contradiguin.
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Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació.
A la seu del Parlament, a 5 de juny de 2012.
La portaveu adjunta:
Margarita Prohens i Rigo.

Conservatori de Música: 108 persones amb una quantia
total de 160.564,60i.
Institut d'Estudis Baleàrics: 5 persones amb una quantia total
de 14.358,14i.
Orquestra Simfònica Illes Balears: 80 persones amb una
quantia total de 242.622,90i.
AQUIB: 2 persones amb una quantia total de 6.600,37i.
SOIB: 310 persones amb una quantia total de 616.881,82i.
COFIU: 0 persones.
Palma, 18 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1651/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, relativa a nòmina de
les entitats del sector públic (VII). (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 d'Educació, Cultura
i Universitats, el mes de febrer de 2011 i quina va ser la
quantia total de cada una de les esmentades nòmines en aquell
mes?

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1772/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pagament de
programes Provacú. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).
En quin estat d'execució es troben els pagaments pendents
del programa Provacú?
Aquests pagaments s'han incorporat a la línia de gestió
d'ajudes (confirming) que està a disposició dels beneficiaris des
del passat febrer.

COFUC: 52 persones amb una quantia total de 60.025,45 i.
IBISEC: 39 persones amb una quantia total de 62.800,36 i.
IBJOVE: 63 persones amb una quantia total de 81.299,86 i.
ESADIB: 24 persones amb una quantia total de 31.972.66

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

i.
Conservatori de Música: 103 persones amb una quantia
total de 159.357,58 i.
Institut d'Estudis Baleàrics: 7 persones amb una quantia
total de 18.791,08 i.
Orquestra Simfònica Illes Balears: 82 persones amb una
quantia total de 258.399,03 i.
AQUIB: 2 persones amb una quantia total de 6498,83 i.
COFIU: 0 persones.
Palma, 19 de juny de 2012
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2092/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a manescals
contractats per IBABSA. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de
2012).
Quants manescals estan contractats per IBABSA en data 20
de març de 2012?
A data 20 de març de 2012 el nombre de manescals
contractats per IBABSA és de 16.
Palma, 29 de juny de 2012
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 1652/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, relativa a nòmina de
les entitats del sector públic (VIII). (BOPIB núm. 39, de 23 de
març de 2012).

Ordre de Publicació
E)

Quantes persones, en total, consten a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats, en el mes de febrer de 2012 i quina ha estat la
quantia total de cada una les esmentades nòmines en aquest
mes?
COFUC: 37 persones amb una quantia total de 33.658,72i.
IBISEC: 35 persones amb una quantia total de 55.843,93i.
IBJOVE: 43 persones amb una quantia total de 62.740,45i.
ESADIB: 20 persones amb una quantia total de 29.809,39i.

A la Pregunta RGE núm. 2515/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Decret llei
1/2012, 4. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).
Els ajuntaments eivissencs hauran d'aplicar la
reglamentació estatal en aquells aspectes no contemplats en
aquest decret llei?
No hi ha aspectes no contemplats.
Des de la supressió dels articles 49 i 50 de la LOTT com a
conseqüència de l'aplicació de la Llei 25/2009, de 22 de
desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva
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adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis
i el seu exercici, les autoritzacions de llicències d'acte taxi
recauen en els municipis, sense intervenció alguna de la direcció
general o dels consells que es limiten a autoritzar les llicències
interurbanes.
Aquest decret llei només ha ampliat la facultat dels
ajuntaments de l'illa de poder concedir llicències temporals per
un temps determinat. La concessió d'aquestes llicències urbanes
temporals de taxi, igual que les permanents depenen dels
ajuntaments i per a això, tal com estableix el mateix Decret llei,
cada ajuntament haurà d'adoptar mitjançant un acte
administratiu un pla regulador per a la concessió d'aquestes
llicències urbanes temporals i per a les condicions de prestació
del servei.
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H)
A la Pregunta RGE núm. 3064/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a beneficiaris del
programa Proalfa. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).
Quin és el nombre de beneficiaris del programa Proalfa a
través del sistema Confirming?
El deute de Proalfa 2010, previst en el sistema confirming,
afecta 9 agricultors i 22 ramaders.
Palma, 29 de juny de 2012
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.

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

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3019/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Fira de Sa 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 Sa
sípia i a la Fira Nàutica celebrades a Alcúdia els dies 21 i 22
d'abril?
Des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori no s'ha fet cap aportació en forma de subvenció a la
Fira de la Sípia i a la Fira Nàutica celebrades a Alcúdia els dies
21 i 22 d'abril passats.
Palma, 29 de juny de 2012
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.

A la Pregunta RGE núm. 3089/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pla de vigilància
del virus d'Schmsallemberg. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de
2012).
Quines actuacions ha realitzat el personal d'IBABSA en la
tasca de difondre el pla de vigilància i d'altra informació sobre
el virus Schamsallemberg entre els ramaders no associats?
Una vegada rebuda la informació pel Servei de Ramaderia
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a
l'IBABSA, els veterinaris que s'encarreguen de la feina de camp
de les explotacions no integrades en les ADS, realitzen
qüestionaris sobre l'estat de l'explotació, en aquest cas sobre la
presència dels símptomes que poden originar la malaltia
d'Schmallemberg.
Si apareix una sospita es procedirà a la presa de mostres i a
la seva analítica.
Palma, 29 de juny de 2012
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 3060/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla de zona
corresponent al PDRS. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de
2012).
En quin estat d'aprovació es troba el pla de zona
corresponent al PDRS, al qual feia esment a la seva resposta
de 28 de setembre de 2011?
El seu tràmit està pendent de la revisió de la Llei de
desenvolupament sostenible que ha anunciat el MAGRAMA.
Palma, 29 de juny de 2012
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
J)
A les Preguntes RGE núm. 3493/12, 3494/12, 3498/12 i
3499/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, relativa a Pla d'equilibri econòmic. Educació (XI
a XIV). (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).
Quants inspectors i inspectores interins es pensen reduir a
les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?
A totes les Illes se suspendran les comissions de serveis dels
inspectors accidentals que finalitzen el 31 d'agost de 2012.
S'està elaborant un RPT del cos d' inspecció i es dotaran amb un
concurs de mèrits les places d'inspectors accidentals que es
precisin.
Palma, 25 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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K)

M)

A les Preguntes RGE núm. 3658/12 a 3660/12 i 3663/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a personal de nou ingrés en plantilles públiques (I a
IV). (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

A les Preguntes RGE núm. 3735/12, 3737/12, 3739/12 i
3740/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, relatives a Conveni de colAlaboració entre
Govern i Ministeri d'Indústria (I, III, IV i V). (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
els anys 2007, 2008, 2009 i 2010 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 els anys indicats,
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, que 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 hi sigui
expressament autoritzat per la persona o les persones afectades.
Marratxí, 6 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 dels diputats i les
diputades.

Quines característiques hauran de complir els projectes
presentats per tal de poder adherir-se al Pla de colAlaboració
entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç? Quants de comerços s'hi han adherit i
quants es preveu que s'hi adhereixin? S'ha reunit algun
representant polític de la Vicepresidència Econòmica,
Promoció Empresarial i Ocupació amb els representants
comercials per explicar-lo? Poden especificar el percentatge
que haurà d'aportar el comerciant al projecte que presenti?
Amb quin percentatge subvencionarà el projecte el Govern de
les Illes Balears?
El Conveni de colAlaboració per al desenvolupament,
anualitat 2011, del Pla de millora de la productivitat i
competitivitat del comerç (2009 i 2012) que s'havia de signar
entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i el Govern de
les Illes Balears, no s'ha celebrat. La Direcció General de
Comerç Interior del ministeri va comunicar el desembre de 2011
que la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressuposts va informar
desfavorablement la celebració d'aquest Conveni de
colAlaboració per haver incomplert la comunitat autònoma de les
Illes Balears el seu objectiu d'estabilitat pressupostària per als
anys 2009, 2010 i 2011.
Palma, 11 de juny de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
L)

N)

A la Pregunta RGE núm. 3697/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a pagament del deute
a ASPANOB. (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 3824/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Institut
Obert de Catalunya. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).

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

Per quins motius ha prescindit el Govern del conveni amb
l'Institut Obert de Catalunya que permetia l'avaluació a les
Illes Balears dels estudiants que havien cursat la formació
professional en línia a l'IOC, perjudicant així als nostres
estudiants i desmentint les declaracions en el sentit de
promoure la formació professional?

En aquests moments a la Direcció General del Tresor i
Política Financera tan sols consta un pagament pendent a
ASPANOB per import de 18.000 euros i que està bloquejat
perquè té pendent dos embargaments; un de l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària (AEAT) per import de 13.109,09
euros i un altre de la Tresoreria de la Seguretat Social per
import de 36.762,21 euros.
Palma, 11 de juny de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Els motius pels quals la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats no serà seu de la plataforma de formació
professional a distància de la Generalitat de Catalunya a partir
del curs 2012-2013 són per una banda econòmics, la conselleria
deu l'import dels darrers tres cursos (des de 2010), tant a l'IOC
com al professorat de les Illes Balears que guarda els exàmens;
i de planificació, en arribar, els nous gestors de formació
professional es varen trobar en què el curs 2011-2012 ja estava
en marxa per part de l'IOC (estava matriculant alumnes). El fet
de no continuar amb la colAlaboració va ser una decisió
compartida amb ambdues parts. Cal tenir en compte que els
alumnes de l'IOC són, tant a efectes administratius com
acadèmics, alumnes de la Generalitat de Catalunya i com a tals
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segueixen la programació i els currículums establerts per la
Generalitat. Per altra banda, a les Illes Balears existeix un
programa de formació professional a distància que aquest curs
ha triplicat l'alumnat de l'IOC i tot i així, aquells alumnes que
vulguin prosseguir els seus estudis amb l'IOC, podran fer-ho
sense cap problema.
Palma, 22 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
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Q)
A la pregunta RGE núm. 4117/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XLIV).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis, ha valorat i/o
estudiat els motius, estalvi i/o disminució de la despesa de
mesures alternatives al Pla d'estalvi de telefonia?

O)
A la Pregunta RGE núm. 3912/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Coma de'n
Vidal (Estellencs). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
Quin ha estat el cost total de la inversió del Govern o del
sector públic que d'ell en depèn, per a l'adquisició i
rehabilitació de la Coma d'En Vidal (Estellencs)?
•

•
•

A data de 7 de setembre de 2004 se va adscriure a
l'INESTUR per patrimoni de la CAIB per un valor
d'1.256.115,06 euros.
Durant els exercicis 2005, 2006 i 2007 se va executar una
reforma per valor de 453.545,16 euros.
Durant l'exercici 2009 es va adquirir mobiliari per valor de
44.714,92 euros.
Palma, 18 de juny de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 4040/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XLIV).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis, quina quantitat
econòmica i/o disminució de la despesa suposa el Pla d'estalvi
de telefonia i quina documentació la justifica?
En resposta a la vostra consulta, us tramet l'informe tècnic
realitzat pel cap de servei de Telecomunicació, on advertia, amb
la informació que tenia al seu abast, d'una possible millora en la
contractació de serveis de telefonia pels centres educatius.
Palma, 23 de juny de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
L'informe adjunt a la resposta queda dipositada al Registre
General de la cambra a disposició dels diputats i les diputades.

El Govern està estudiant tot allò que sigui possible per
reduir la despesa corrent i, com no pot ser d'una altra manera,
agraïm tota l'ajuda en aquest sentit, tal com s'ha fet posant a
l'abast de la ciutadania la pàgina web "Balears Estalvia".
Palma, 14 de juny de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 4279/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Joan Bonet i Roig, relativa a Pla per a cost
d'oficines liquidadores. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de
2012).
Quin cost té el conveni signat amb els registradors de la
propietat per tal d'implantar 7 oficines liquidadores?
No s'ha firmat cap conveni amb els registradors de la
propietat per tal d'implantar 7 oficines liquidadores.
Palma, 14 de juny de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 4602/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB
núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Conselleria de Turisme i Esports des del
principi de legislatura fins el dia de la resposta d'aquesta
solAlicitud?
No hi ha cap despesa protocolAlària superior a 500 euros
compromesa durant aquesta legislatura.
Des del dia 18 de juny de 2011 fins el dia 20 de juny de
2012 s'han tramitat els següents documents comptables, tots ells
compromesos pel govern anterior:
• ADOP 1200000755 per un import de 1.500 euros a favor de
l'empresa Portals Night SL, per despeses de catering del
Trofeu de les Forces Armades celebrat el 12 de juny de
2011.
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ADOP 1200000586 per un import de 1.000 euros a favor de
Fona Artists, SL, per al subministrament de 40 exemplars
del llibre de poesia Manual inacabat. Guillem d'Efak per
Joan Martorell de Porreres, a petició del director general de
Promoció Turística, Sr. Joan Sastre i Barceló, de dia 8 de
gener de 2010.
ADOP 1200000852 per un import de 1.066,37 euros a
l'empresa Arrabal de Confecciones SL, per al
subministrament de 33 camisetes amb l'estampació de Suma
Valors, amb data de factura de 9 de maig de 2011.
Palma, 28 de juny de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
T)
A les Preguntes RGE núm. 4607/12 i 4623/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
despeses protocolAlàries de l'Agència de Turisme de les Illes
Balears i despeses protocolAlàries de l'ATB. (BOPIB núm. 51,
de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Agència de Turisme de les Illes Balears i de
l'ATB des del principi de legislatura fins a dia de la resposta
d'aquesta solAlicitud?
No hi ha cap relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'ATB (Agència de Turisme de les Illes Balears) en
el període solAlicitat.
Palma, 29 de juny de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 4608/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Agència Tributària 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'Agència Tributària de les Illes Balears des del
principi de legislatura fins a dia de la resposta d'aquesta
solAlicitud?
Des del principi de legislatura a dia d'avui no hi ha hagut cap
despesa protocolAlària superior a 500 euros.
Palma, 27 de juny de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 4609/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Balears Innovació Telemàtica, SA. (BOPIB
núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) des
del principi de legislatura fins a dia de la resposta d'aquesta
solAlicitud?
BITEL, SA no té despeses d'aquest tipus superiors a 500
euros.
Palma, 27 de juny de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 4629/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Institut d'Estadística (IBESTAT) de les Illes
Balears des del principi de legislatura fins a dia de la resposta
d'aquesta solAlicitud?
L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) no ha
dut a terme cap despesa protocolAlària des de l'inici de
legislatura fins a l'actualitat.
Palma, 26 de juny de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 4634/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries d'ISBA. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de
2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros d'ISBA des del principi de legislatura fins a dia de
la resposta d'aquesta solAlicitud?
No hi ha cap càrrec al pressupost general de la comunitat
autònoma de despeses protocolAlàries superiors a 500 euros, ni
inferiors tampoc, d'ISBA, SGR, des del principi de legislatura
a dia d'avui.
Palma, 27 de juny de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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Z)
A la pregunta RGE núm. 4681/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a projecte
d'ordenació de l'antic port de Ciutadella. (BOPIB núm. 51, de
15 de juny de 2012).
Han estat recepcionades les obres del projecte de
reordenació de l'antic port de Ciutadella?
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Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 4689/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a plans directors
insulars en matèria portuària. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny
de 2012).
Quina és l'execució de la partida prevista en els
pressuposts del 2012 per a la redacció de plans directors
insulars en matèria portuària?

Sí.
Palma, 27 de juny de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 4682/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a amarraments
per a embarcacions d'esbarjo no professionals en el port de
Ciutadella. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

La despesa a càrrec de la partida 64000 del pressupost de la
Direcció General de Ports i Aeroports (inversions de caràcter
immaterial) per a aquest concepte és de 0 euros, atès que
prèviament s'està treballant en la modificació de la Llei de ports.
Palma, 28 de juny de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Quins són els criteris i procediments per a l'entrega
d'autoritzacions de l'ús d'amarraments per a embarcacions
d'esbarjo no professionals en el port de Ciutadella?

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 5238/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per Ràdio de les Illes Balears. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny
de 2012).

Els establerts en el capítol III del Reial Decret 11/2011, de
18 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament
i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de
juny, de ports de les Illes Balears..

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què correspongui, tant si
és una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Ràdio de les Illes Balears.

Palma, 27 de juny de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AB)
A la Preguntes RGE núm. 4687/12 i 4688/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
estudi de l'activitat de creuers a Ciutadella i Sant Antoni i a
cogestió aeroportuària. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de
2012).
Quina és l'execució de la partida prevista en els
pressuposts del 2012 per a l'estudi de l'activitat de creuers a
Ciutadella i Sant Antoni i de la prevista per aconseguir que la
cogestió aeroportuària sigui una realitat?
La despesa a càrrec de la partida 64000 del pressupost de la
Direcció General de Ports i Aeroports (inversions de caràcter
immaterial) per a aquest concepte és de 0 euros. Totes les
iniciatives i actuacions al respecte s'estan duent a terme amb
mitjans materials i humans propis de la Direcció General de
Ports i Aeroports.
Palma, 28 de juny de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

A IB3 Ràdio no s'ha signat cap conveni des de l'inici de la
legislatura fins avui que es respon.
Santa Ponça, 9 de juliol de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

2616

BOPIB núm. 55 - 13 de juliol de 2012

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 5316/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a
la utilització de al figura dels convenis signats per Ràdio de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de Ràdio de les
Illes Balears SA per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixen 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 subscrit des de l'inici de la
legislatura i fins avui que es respon.
IB3 Ràdio no ha signat cap conveni de colAlaboració, per
tant, no hi ha cap motivació.
Santa Ponça, 9 de juliol de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 5342/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a
la utilització de la figura de convenis signats per la Fundació
per al desenvolupament sostenible. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Quina motivació s'utilitzà per part de la Fundació per al
desenvolupament sostenible per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixen 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 subscrit
des de l'inici de legislatura i fins al dia de la resposta?
S'ha utilitzat la figura el 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.
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 a
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, 28 de juny de 2012
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 5421/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a reunions del DG
de l'EPRTVIB (II). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
S'ha reunit durant el mes de maig el director general de
l'EPRTVIB amb els membres del comitè d'empresa d'IB3
Ràdio?

A IB3 Ràdio no hi ha cap comitè d'empresa.
Santa Ponça, 9 de juliol de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AH)
A les Preguntes RGE núm. 5422/12 a 5426/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
audiència IB3 Ràdio (I a V). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
Quina ha estat l'audiència mitjana dels informatius d'IB3
Ràdio durant els mesos de gener, febrer, març, abril i maig de
2012?
A IB3 Ràdio no consta, ara per ara, cap estudi d'audiència
que identifiqui per mesos concrets l'audiència d'un programa, a
no ser que 's'encarregui de forma expressa, amb el cost que això
suposaria. Per part de l'EGM, el veritable còmput d'audiència a
determinades franges horàries (bé siguin informatius o
programes de continguts), és el que es determina de forma anual
amb el corresponent balanç que, òbviament, pel que fa al
present any 2012, no estarà disponible fins el primer trimestre
del proper exercici 2013.
Santa Ponça, 9 de juliol de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 5427/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència IB3
Televisió (VI). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina ha estat l'audiència mitjana dels informatius d'IB3
Televisió durant el mes de gener de 2012?
L'audiència mitja dels informatius a IB3 Televisió el mes de
gener ha estat:
• Informatiu migdia de dilluns a diumenge: 16,7 de quota.
• Informatiu vespre de dilluns a diumenge: 10,5 de quota.
Santa Ponça, 9 de juliol de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 5428/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència IB3
Televisió (VII). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina ha estat l'audiència mitja dels informatius d'IB3
Televisió durant el mes de febrer de 2012?
L'audiència mitja dels informatius a IB3 Televisió el mes de
febrer ha estat:
• Informatiu migdia de dilluns a diumenge: 16,2 de quota.
• Informatiu vespre de dilluns a diumenge: 10 de quota.
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Santa Ponça, 9 de juliol de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 5429/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència IB3
Televisió (VIII). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina ha estat l'audiència mitja dels informatius d'IB3
Televisió durant el mes de març de 2012?

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 5432/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a canvis en les
funcions dels professionals (I). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny
de 2012).
S'han produït canvis en les funcions dels professionals
(periodistes, editors, redactors, documentalistes...) que
treballen en els serveis informatius d'IB3 Televisió durant els
mesos de maig i juny de 2012?
Als informatius d'IB3 Televisió no hi ha hagut cap canvi en
les funcions dels professionals les mesos de maig i juny de
2012.

L'audiència mitja dels informatius a IB3 Televisió el mes de
març ha estat:
• Informatiu migdia de dilluns a diumenge: 13,3 de quota.
• Informatiu vespre de dilluns a diumenge: 8,7 de quota.
Santa Ponça, 9 de juliol de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 5430/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència IB3
Televisió (IX). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina ha estat l'audiència mitja dels informatius d'IB3
Televisió durant el mes d'abril de 2012?

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

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 5433/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a canvis en les
funcions dels professionals (II). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny
de 2012).
S'han produït canvis en les funcions dels professionals
(periodistes, editors, redactors, documentalistes...) que
treballen en els serveis informatius d'IB3 Ràdio durant els
mesos de maig i juny de 2012?
•

L'audiència mitja dels informatius a IB3 Televisió el mes
d'abril ha estat:
• Informatiu migdia de dilluns a diumenge: 12,3 de quota.
• Informatiu vespre de dilluns a diumenge: 7,8 de quota.

•

AM)
A la Pregunta RGE núm. 5431/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a audiència IB3
Televisió (X). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina ha estat l'audiència mitja dels informatius d'IB3
Televisió durant el mes de maig de 2012?
L'audiència mitja dels informatius a IB3 Televisió el mes de
maig ha estat:
• Informatiu migdia de dilluns a diumenge: 14 de quota.
• Informatiu vespre de dilluns a diumenge: 7,7 de quota.
Santa Ponça, 9 de juliol de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

A IB3 Ràdio no s'ha produït cap canvi de personal contractat
per l'ens públic en els serveis informatius.
A IB3 Ràdio no s'han produït canvis de personal contractat
per l'empresa adjudicatària CBM als serveis informatius.
Santa Ponça, 9 de juliol de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

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

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 5435/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a canvis en les
funcions dels professionals (IV). (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
S'han produït canvis en les funcions dels professionals
(periodistes, editors, redactors, documentalistes...) que
treballen en diferents programes d'IB3 Ràdio durant els mesos
de maig i juny de 2012?
•

•

A IB3 Ràdio la major part d'aquests programes estan editats
i presentats per professionals que pertanyen a empreses
productores audiovisuals o bé, són empresaris autònoms, per
tant, en aquests casos no hi ha constància de cap canvi.
A IB3 Ràdio, relacionat amb la producció pròpia, no hi ha
constància de cap canvi.
Santa Ponça, 9 de juliol de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.
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Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 5461/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Ràdio de les Illes Balears. (BOPIB núm. 52, de
22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per Ràdio 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.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 66.2
del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, la Mesa acorda de convocar sessió plenària
extraordinària, la data de la qual es fixarà oportunament, per a
la validació o derogació, si pertoca, del Decret Llei 7/2012. En
conseqüència, s'habiliten els dies necessaris per tal que es pugui
procedir a la tramitació de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juliol de 2012.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

IB3 Ràdio no inclou dins dels seus objectius, com a mitjà de
comunicació públic, concedir subvencions.
Ordre de Publicació
Santa Ponça, 9 de juliol de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 5529/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a llei de
transport marítim. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
En quin estat es troba avui la llei de transport marítim?
La Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del
transport marítim, fou publicada al BOIB de 13 de novembre de
2010 i entrà en vigor als dos mesos d'aquesta publicació.
Palma, 27 de juny de 2012
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 5667/12,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei 7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents
per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, i
altres activitats; convocatòria de sessió extraordinària i
habilitació dels dies necessaris.
Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 90, de dia 21 de juny de 2012, el Decret Llei
7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a l'activació
econòmica en matèria d'indústria i energia, i altres activitats, la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de
juliol de 2012, conformement amb l'establert als articles 49.2 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 148 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, acorda de preveure'n el debat
i la votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple de la
cambra, en el termini improrrogable de trenta dies subsegüents
al de la promulgació.

B)
Admissió dels escrits RGE núm. 5643/12 i 5652/12, dels
grups parlamentaris PSM-IV-Entesa i Més per Menorca i
Socialista, respectivament, de solAlicitud de dictamen del
Consell Consultiu sobre la constitucionalitat del Projecte de
llei RGE núm. 1853/12, de modificació de la Llei 3/2007, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de juliol de 2012, admet a tràmit els escrits esmentats i,
d'acord amb el previst per la Resolució de Presidència
reguladora de les solAlicituds de dictamen al Consell Consultiu
de les Illes Balears en relació amb les iniciatives legislatives,
acorda d'incloure'ls a l'ordre del dia d'una propera sessió
plenària, necessàriament abans del debat i la votació del
dictamen del Projecte de llei esmentat a l'enunciat, publicat al
BOPIB núm. 40, de 30 de març d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juliol de 2012.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.
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