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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)

A)
Validació del Decret Llei 8/2012, de 14 de juliol, de
mesures urgents per a la Platja de Palma.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
extraordinària de dia 26 de juliol de 2012, després del debat
corresponent, validà, per 34 vots a favor, 20 en contra i cap
abstenció, el decret llei esmentat.
Seguidament, a proposta del Grup Parlamentari PSM-IVEntesa i Més per Menorca, es votà la tramitació del decret llei
de què es tracta com a projecte de llei, i fou rebutjada per 4 vots
a favor, 50 vots en contra i cap abstenció.

Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
5798/12.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la quarta sessió
extraordinària de dia 26 de juliol de 2012, prengué en
consideració per 50 vots a favor, 5 vots en contra i cap
abstenció, la proposició de llei esmentada, presentada pel 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 (BOPIB núm. 55, de 13 de
juliol d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Validació del Decret Llei 9/2012, de 20 de juliol, de
mesures per a la reorganització del Servei de Salut de les Illes
Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
extraordinària de dia 26 de juliol de 2012, després del debat
corresponent, validà, per 33 vots a favor, cap en contra i 20
abstencions, el decret llei esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Tramitació en lectura única per al Projecte de llei RGE
núm. 6014/12.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió
extraordinària de dia 26 de juliol de 2012, aprovà per 39 vots a
favor, 17 en contra i cap abstenció la proposta de la Mesa de la
cambra d'aplicar la tramitació en lectura única al projecte de llei
esmentat, de concessió d'un crèdit extraordinari per poder
atendre despeses inajornables amb càrrec als pressuposts
generals de la CAIB de l'exercici de 2012 (BOPIB núm. 56, de
19 de juliol d'enguany).

Ordre de Publicació
E)
Tramitació en lectura única per a la Proposició de llei RGE
núm. 5798/12.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la cinquena
sessió extraordinària de dia 26 de juliol de 2012, aprovà per 51
vots a favor, 5 vots en contra i cap abstenció la proposta de la
Mesa de la cambra d'aplicar la tramitació en lectura única a la
proposició de llei esmentada, presentada pel 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 (BOPIB núm. 55, de 13 de juliol d'enguany), presa
en consideració a la quarta sessió plenària extraordinària
celebrada el dia de la data.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2770

BOPIB núm. 59 - 27 de juliol de 2012

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Pensa el Govern garantir als ciutadans de les Illes Balears
el 50% del descompte de resident en el transport marítim?
Sí, encara que el Govern, amb caràcter general, només
assumeix el 25% d'aquest descompte.

A)

Palma, 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2886/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa turístic
social europeu. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Ordre de Publicació

Com valora el conseller de Turisme de les Illes Balears la
supressió del programa de Turisme Social Europeu per part de
l'Estat?

D)

L'Estat està estudiant, per al pròxim any, un nou model que
focalitzarà els esforços en pocs mercats d'origen (Polònia,
Txèquia, Bulgària, etcètera) i en unes poques destinacions,
cercant patrocinis d'empreses en origen.
Aquest nou model incideix també en la recerca de noves
fonts de finançament, per a això se cercarà la participació de la
iniciativa privada a través de patrocinis i la implicació activa
dels municipis, a més d'incloure el segment sènior de forma
específica en les campanyes de promoció de Turespaña.

Com creu el conseller de Turisme i Esports que afectarà
l'augment de taxes aèries al transport aeri i al turisme de cada
una de les Illes Balears?

Palma, 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2894/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a augment de taxes
aèries. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Amb relació a la temporada alta, l'impacte serà valorat una
vegada hagi finalitzat, encara que al tractar-se d'una destinació
consolidada la repercussió serà mínima.
En temporada baixa no hi haurà apujada de taxes ja que s'ha
aconseguit incloure en els pressuposts generals de l'Estat el
concepte de "mesos vall", en els quals s'aplicarà un descompte
del 10%. A mes, existeix un compromís del president d'AENA
d'estudiar l'augment d'aquest percentatge de descompte en cas
necessari, per la qual cosa s'ha constituït un grup de treball per
fer un seguiment al respecte.

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2887/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a reestructuració i
modernització del sector turístic. (BOPIB núm. 44, de 27
d'abril de 2012).
Quins són els incentius del Govern de l'Estat el 2012 per a
la reestructuració i modernització del sector turístic de les Illes
Balears?
En el Pla nacional i integral de Turisme, aprovat recentment,
es recullen diverses línies de crèdit per a les empreses
turístiques amb l'objectiu de renovar tot tipus d'infraestructures.
El pla també inclou la modificació de certes lleis (reforma
laboral, Llei de costes, Llei d'arrendaments urbans o Llei
d'aigües) que sense cap dubte afavoriran la inversió privada.
Palma, 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2893/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a descompte en el
transport marítim. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Palma, 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2895/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a connectivitat en la
pròxima temporada baixa. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de
2012).
Quines mesures preveu adoptar el Govern de les Illes
Balears per garantir la suficient connectivitat de cada una de
les illes la pròxima temporada baixa?
1. S'ha solAlicitat la declaració d'OSP de la ruta MenorcaMadrid, aprovada per Consell de Ministres.
2. S'ha posat en funcionament el comitè de rutes d'Eivissa i
s'han convocat les reunions dels comitès de rutes de Menorca i
Palma, que tendran lloc durant el mes de juliol. Els comitès de
rutes tenen com a missió promoure la destinació en els mercats
emissors.
3. Es reuniren la Mesa de Transport Aeri i el Comitè
Assessor de Cogestió Aeroportuària el dia 28 de juny.
4. Es mantenen reunions amb les línies aèries per conèixer
les seves intencions de cara a la pròxima temporada. De les
esmentades reunions es dedueix que es mantindrà la
connectivitat de la temporada anterior a Eivissa i a Palma i es
millorarà la connectivitat de Menorca una vegada declarada
l'OSP per a la ruta Menorca-Madrid.
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Palma, 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 2948/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Sr. Jordi
Llabrés. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).
Quines són les funcions i el sou anual del Sr. Jordi Llabrés
en la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats?
Les funcions del Sr. Jorge Llabrés Palmer són les que li
corresponen com a assessor del conseller de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb un sou de 46.283,76
euros bruts anuals.
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Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3052/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Marc Pons i Pons, relativa a rebaixa fiscal per als
establiments oberts fora de temporada. (BOPIB núm. 45, de 4
de maig de 2012).
Defensarà el conseller de Turisme davant el Govern de
l'Estat la proposta de l'empresariat turístic que demana una
rebaixa fiscal per als establiments que obrin fora de
temporada?
Sí, i així s'ha previst a l'esborrany de la nova llei general del
turisme de les Balears, on a diversos articles fa referència a
incentius de tot tipus per a les empreses turístiques que
exerceixin la seva activitat durant més de sis mesos a l'any.
Palma, 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3050/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Marc Pons i Pons, relativa a neteja de les costes de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).
Com creu que afectarà a la nostra destinació turística la
decisió de la Conselleria de Turisme de renunciar a la neteja
de les costes de les Illes Balears?
La Conselleria de Turisme no ha renunciat a la neteja de les
nostres costes. En pro de l'eficiència i l'eficàcia aquesta neteja
es du a terme des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, a la qual està adscrit el Servei de Costes i Litoral.
Palma, 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3051/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Marc Pons i Pons, relativa a IVA súper reduït en el
sector turístic . (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).
Quines gestions ha fet el conseller de Turisme amb el
Govern de l'Estat per assumir el compromís d'aplicar l'IVA
súper reduït en el sector turístic?
Tant el conseller de Turisme com altres membres del
Govern han deixat molt clar quina és la postura del Govern amb
relació a l'IVA turístic.
Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

J)
A la Pregunta RGE núm. 3083/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a garantir servei
d'escorxador. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).
Quines mesures ha previst la Conselleria d'Agricultura per
tal de garantir el servei d'escorxador als ramaders de
Mallorca un cop anunciat el tancament de Carn Illa?
1. Un informe jurídic emès per la Direcció de l'Advocacia de
la CAIB, de dia 25 de març de 2012, dur les següents
conclusions:
1.1. La competència en matèria d'"escorxadors, mercats i
llotges centrals" és una competència pròpia de les entitats locals,
a tenor del que es desprèn de la normativa de règim local, tant
estatal (bàsica) com autonòmica (art. 25.2.g) LBRL, article 29
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears i l'article 1327 de la Llei 23/2006, de
20 de desembre, de capitalitat de Palma.
1.2. Si bé és cert que l'escorxador es va deixar de ser
considerat com un servei mínim municipal després de la
reforma efectuada pel Real Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, no
ho és menys que l'esmentat Real Decret Llei no va afectar al que
disposa al'article 86.3 LBRL, que configura aquest servei
d'"essencial" i "reservat" a les entitats locals.
1.3. La reserva de l'article 86.3 LBRL no es fa expressament
a favor dels municipis, sinó en general de les entitats locals, de
manera que la seva efectivitat pot ser assumida, si el caràcter
supramunicipal del servei així ho exigeix, per mancomunitats,
comarques, àrees metropolitanes o, en el nostre particular àmbit
territorial, pels consells insulars.
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1.4. El caràcter essencial d'un servei determina que hagi de
garantir la seva prestació arribat el cas, és a dir, sempre que les
necessitats de la població no estiguin cobertes, havent de
responsabilitzar-se d'això l'administració competent, que és,
segons s'ha exposat, la local. Això no comporta necessàriament
que l'administració competent hagi de ser titular d'un
establiment destinat a escorxador, ja que en la tessitura d'haver
de garantir la prestació del servei és admissible tant la gestió
directa com indirecta d'aquest.
1.5. D'acord amb l'article 12 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, "la competència és
irrenunciable i s'exercirà pels òrgans que la tenguin atribuïda
com a pròpia", i això és així amb independència dels interessos
que tinguin respecte de l'àmbit material concret de la
competència, que ve atribuïda per la norma i aquesta només pot
ser alterada per una altra norma o per un acte dictat en
compliment de les previsions de la norma, norma que, en el cas
que ens ocupa, és molt clara.
En concret, la competència es defineix com el conjunt de
facultats, poders i atribucions que corresponen a un determinat
òrgan respecte de la resta. De fet, "en posar en relació o
connexió els fins púbics amb el poder administratiu atorgat a
cada administració pública, l'ordenament jurídic crea una relació
o funció entre els fins d'interès públic i els titulars de poder
administratiu que s'anomena competència. La competència de
cada administració pública té dues vessants o facetes, una que
mira als administradors i una altra a la resta d'administracions
públiques. En primer lloc, la competència expressa el que
l'administració pot fer o no fer respecte dels particulars.
Assenyala els fins que aquella pot atendre amb l'ocupació d'un
poder capaç de subordinar o desplaçar els interessos privats. En
segon lloc, la competència significa el repartiment entre totes
les administracions públiques del compliment de les finalitats
públiques; expressa el que a cadascuna d'elles li correspon dur
a terme.
1.6. No es troba entre les competències de la comunitat
autònoma, ni del seu sector instrumental, la prestació del servei
que ens ocupa, de competència clarament local.
Aquest és el parer de qui subscriu, sempre sotmès a millor
criteri fundat en Dret.
2. No obstant, l'assenyalat al punt primer, la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori és conscient que el
tancament de l'escorxador de Mercapalma, explotat per CARN
ILLA, SA, afecta negativament la ramaderia mallorquina.
Per tot el que s'ha exposat, la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori va fixar el següent criteri polític, "la
dissolució i liquidació de CARN ILLA, SA s'ha de fer de
manera que la iniciativa privada, en el menor espai de temps
possible, pugui reiniciar la seva activitat, llogant a Mercapalma
les instalAlacions d'escorxador, cambres frigorífiques i sala
d'especejament, sense cap càrrega o agreujament que puguin
tenir el seu origen en l'extinta CARN ILLA, SA".
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3168/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a crèdit
indisponible de Medi Ambient . (BOPIB núm. 46, d'11 de maig
de 2012).
En el cas que el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori no comparegui al Parlament per explicar les
repercussions del Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, anunciat pel Govern el passat 30 d'abril, com afectarà
la declaració de crèdit indisponible de Medi Ambient que
contempla l'esmentat pla?
La indisponibilitat de crèdit proposta per la conselleria a la
Direcció General de Pressuposts és la següent:
Capítol 1

1.160.000

Capítol 2

18.991.624,82

Capítol 3

1.240.000

Capítol 4

2.108.375,18

Total

23.500.000

Despeses de
personal
Transferències
corrents a les
e mp r e s e s
públiques
Inversions de la
conselleria
Transferències
de capital a les
e mp r e s e s
públiques

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

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 3170/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a ràtios per
aula . (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).
Quants d'alumnes per aula s'assignaran a primària i quants
a infantil?
Les ràtios són les que marca la Llei Orgànica 2/2006, del 3
de maig, BOE del 4 de maig de 2006, a infantil 25 alumnes per
aula i a primària 25 alumnes per aula i segons el 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 i el Real Decret Llei 14/2012, de 20
d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa
pública en l'àmbit educatiu, es podran incrementar les ràtios fins
un 20%.
Palma, 18 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 3365/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a finançament al
transport públic terrestre de Formentera. (BOPIB núm. 46,
d'11 de maig de 2012).
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Des de l'IbSalut es dóna prioritat als pagaments dels deutes
dels desplaçaments dels malalts i ja estan tramitats els
corresponents expedients. Els pagaments efectius s'aniran
efectuant segons les disponibilitats de la Tresoreria de la
comunitat autònoma.
Palma, 22 de juny de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Pensa el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
mantenir o incrementar el finançament destinat al transport
públic terrestre de Formentera per a l'any 2012?

Ordre de Publicació
El finançament del que parla és en realitat la conseqüència
econòmica de conveni de colAlaboració signat el novembre de
2008 per la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
del Govern balear i pel Consell Insular de Formentera per dur
a terme les actuacions previstes al Pla Director Sectorial de
Transport de les Illes Balears (PDSTIB) i altres actuacions en
matèria de transport públic de viatgers.
En aquest context es va signar que, per desenvolupar el
mapa concessional dissenyat en el PDSTIB i implantar dues
actuacions en matèria de transport regular, la Conselleria de
Mobilitat aportaria la quantitat de 70.000 euros anuals fins la
durada del conveni.
Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

P)
A la Pregunta RGE núm. 3681/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a pagaments
desplaçaments malalts (III) . (BOPIB núm. 48, de 25 de maig
de 2012).
Con està, a dia 15 de maig, l'execució del pagament dels
deutes dels desplaçaments dels malalts d'Eivissa a l'hospital de
referència de Mallorca durant l'any 2011?
Des de l'IbSalut es dóna prioritat als pagaments dels deutes
dels desplaçaments dels malalts i ja estan tramitats els
corresponents expedients. Els pagaments efectius s'aniran
efectuant segons les disponibilitats de la Tresoreria de la
comunitat autònoma.
Palma, 22 de juny de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 3679/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a pagaments
desplaçaments malalts (VI) . (BOPIB núm. 48, de 25 de maig
de 2012).
Con està, a dia 15 de maig, l'execució del pagament dels
deutes dels desplaçaments dels malalts de Formentera a
l'hospital de referència de Mallorca durant l'any 2012?
Des de l'IbSalut es dóna prioritat als pagaments dels deutes
dels desplaçaments dels malalts i ja estan tramitats els
corresponents expedients. Els pagaments efectius s'aniran
efectuant segons les disponibilitats de la Tresoreria de la
comunitat autònoma.
Palma, 22 de juny de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 3682/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a pagaments
desplaçaments malalts (IV) . (BOPIB núm. 48, de 25 de maig
de 2012).
Con està, a dia 15 de maig, l'execució del pagament dels
deutes dels desplaçaments dels malalts d'Eivissa a l'hospital de
referència de Mallorca durant l'any 2012?
Des de l'IbSalut es dóna prioritat als pagaments dels deutes
dels desplaçaments dels malalts i ja estan tramitats els
corresponents expedients. Els pagaments efectius s'aniran
efectuant segons les disponibilitats de la Tresoreria de la
comunitat autònoma.
Palma, 22 de juny de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 3680/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a pagaments
desplaçaments malalts (II) . (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de
2012).
Con està, a dia 15 de maig, l'execució del pagament dels
deutes dels desplaçaments dels malalts de Menorca a l'hospital
de referència de Mallorca durant l'any 2012?

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 3683/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a pagaments
desplaçaments malalts (V) . (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de
2012).
Con està, a dia 15 de maig, l'execució del pagament dels
deutes dels desplaçaments dels malalts de Formentera a
l'hospital de referència de Mallorca durant l'any 2011?
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Des de l'ib-salut es dóna prioritat als pagaments dels deutes
dels desplaçaments dels malalts i ja estan tramitats els
corresponents expedients. Els pagaments efectius s'aniran
efectuant segons les disponibilitats de la Tresoreria de la
comunitat autònoma.
Palma, 22 de juny de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 3685/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a pagaments
desplaçaments malalts (I) . (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de
2012).
Con està, a dia 15 de maig, l'execució del pagament dels
deutes dels desplaçaments dels malalts de Menorca a l'hospital
de referència de Mallorca durant l'any 2011?
Des de l'IbSalut es dóna prioritat als pagaments dels deutes
dels desplaçaments dels malalts i ja estan tramitats els
corresponents expedients. Els pagaments efectius s'aniran
efectuant segons les disponibilitats de la Tresoreria de la
comunitat autònoma.
Palma, 22 de juny de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 5255/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Fundació Centre d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR) . (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,
subscrits per la Fundació Centre d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR).
En resposta a la vostra consulta, us comunic que el Centre
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme
(CIDTUR) no ha formalitzat cap conveni de colAlaboració en
aquesta legislatura.
Palma, 10 de juliol de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 5284/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni convenis signats per
l'Agència Tributària de les Illes Balears . (BOPIB núm. 52, de
22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Agència
Tributària de les Illes Balears 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
cada un dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrits
des de l'inici de la legislatura i fins avui que es respongui.
Els fonaments legals de la utilització dels convenis de
colAlaboració signats entre l'ATIB i diverses entitats locals en
matèria de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs
locals, el trobam a la legislació bàsica estatal, continguda entre
d'altres als articles: 3, 6 i 9 de la Llei 30/92, de 26 de novembre;
5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre; 57 i 106.3 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril; 7 i 8 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març. Així com a la legislació autonòmica, als articles: 133
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 2 de la Llei
3/2008, de 14 d'abril, de creació i regulació de l'Agència
Tributària de les Illes Balears.
Les raons que impedeixen la concurrència de l'oferta i
exclouen la subscripció d'un contracte administratiu són la
pròpia naturalesa de les funcions de gestió, liquidació, inspecció
o recaptació de tributs o ingressos de dret públic locals
encomanades o delegades, que impliquen l'exercici de l'autoritat
inherent als poders públics. Per tant, al emmarcar-se aquests
convenis en les relacions interadministratives de colAlaboració,
per servir més eficientment i eficaçment els interessos públics
gestionats per les administracions públiques signats, d'acord
amb l'article 4.1.c del text refós de la Llei de contractes del
sector públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre) resten exclosos
els convenis de l'aplicació d'aquesta normativa.
Palma, 5 de juliol 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. 5285/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni convenis signats per
Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL). (BOPIB núm. 52,
de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de Balears
Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) 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
cada un dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrits
des de l'inici de la legislatura i fins avui que es respongui.
En resposta a la vostra consulta, us comuniquem que Bitel
Balears Innovació Telemàtica, SA. ha subscrit només un
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conveni d'aquest tipus amb l'entitat Parcbit Desenvolupament
SA. i la Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica.
La memòria justificativa d'aquest conveni estableix que dins del
projecte de reestructuració del sector públic instrumental està la
proposta de la supressió, refosa o modificació dels ens quan
sigui recomanable per raons de simplificació, economia,
eficàcia i eficiència en la gestió. En aquest sentit, està previst el
naixement d'una nova fundació producte de la fusió de Bitel
SA., Parcbit SA. i Fundació IBIT, les tres entitats signants del
conveni.

La utilització de la figura del conveni, és que aquests
convenis es troben fora de l'àmbit subjectiu i objectiu del text
refós de la Llei de contractes del sector públic. No tenen
contraprestació econòmica.

Les entitats signants del conveni reconeixen la importància
i avantatges, per a l'economia balear, d'una cooperació
intensificada entre les entitats colAlaboradores en matèria
d'optimització de recursos disponibles, per la qual cosa amb
l'objectiu d'establir un marc jurídic de colAlaboració entre les
entitats i amb la finalitat d'aconseguir un estalvi en els costos
fixos dels serveis generals de les tres entitats, es va trobar adient
la signatura d'un conveni de colAlaboració i assessorament mutu
en les seves activitats dins del camp de les tecnologies de la
informació i de les telecomunicacions.

Z)

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

Ordre de Publicació

Palma, 5 de juliol 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. 5286/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni convenis signats per Caib
Patrimoni SA. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de Caib Patrimoni,
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 cada un dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrits des de l'inici de la
legislatura i fins avui que es respongui.
Al no haver-hi signat cap conveni, no procedeix.
Marratxí, 11 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

A la Pregunta RGE núm. 5290/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a
la utilització del conveni en els convenis signats per l'Escola
Balear d'Administració Pública. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Escola Balear
d'Administracions Públiques 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 en què es respongui?
En relació amb la motivació de l'EBAP 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 cada
un dels convenis de colAlaboració que ha subscrit l'EBAP des de
l'inici de l'actual legislatura fins avui, cal dir que:
1. L'article 12 de la Llei 3/2007, disposa que correspon a
l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) la formació, la
capacitació i el perfeccionament del personal al servei de
l'administració autonòmica i de les entitats que en depenen, així
com la realització d'activitats formatives del personal al servei
de les administracions radicades a les Illes Balears,
especialment en relació amb els colAlectius de policia local,
protecció civil, seguretat pública i emergències.
2. L'article 4 dels Estatuts de l'EBAP indica, entre les objectius
fonamentals de l'EBAP, la formació i la seva avaluació, la
capacitació i el perfeccionament del personal al servei de
l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i,
si escau, de les administracions públiques del seu àmbit
territorial, així com la inserció laboral i la promoció de
persones amb discapacitat a les administracions de l'àmbit
territorial de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 5289/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la
utilització del conveni en els convenis signats per l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears. (BOPIB núm. 52 de 22
de juny, de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Ens Públic de
Radiotelevisió 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 en què es respongui?

3. L'article 6 dels Estatuts de l'EBAP fa referència als convenis
de colAlaboració i encàrrecs de gestió en els següents termes:
• L'EBAP té atribuïdes, amb caràcter general, les
competències en formació i perfeccionament del personal al
servei de l'administració autonòmica i, amb aquesta finalitat,
pot subscriure convenis amb altres escoles d'administració
pública, amb universitats i amb altres centres docents
(redacció concordant amb el punt 1 de l'article 72 de la Llei
3/2007 de la funció pública de la caib).
• L'Escola pot dur a terme la formació i el perfeccionament
del personal al servei de les altres administracions o ens
dependents, mitjançant la subscripció del conveni
corresponent (redacció concordant amb el punt 2 de l'article
72 de la Llei 3/2007 de la funció pública de la caib):
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4. Així mateix, l'article 32 dels Estatuts estableixen el caràcter
de l'EBAP com a mitjà propi instrumental i servei tècnic dels
ens instrumentals de l'administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i, si escau, de la resta d'administracions de
l'àmbit territorial de les Illes Balears.
5. L'any 2007, la conselleria d'Interior i presidenta de l'EBAP,
aleshores la Sra. Leciñena, va aprovar el conveni marc de
colAlaboració amb les altres administracions públiques i els ens
del sector públic que s'adhereixen per a la participació del seu
personal en les accions formatives que du a terme l'EBAP.
En definitiva, el conveni és un instrument per canalitzar la
colAlaboració entre l'EBAP i les altres administracions
públiques, amb l'objecte d'assolir el fi públic comú de formació
del personal de les administracions públiques i ens
instrumentals del sector públic de l'àmbit territorial de les Illes
Balears, a través de la seva participació en els diferents plans de
formació que l'EBAP convoca en el marc de les seves
competències, on cal destacar que aquests convenis no
impliquen cap despesa econòmica per a la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
En tot cas, cada administració i entitat que s'adhereixen duen
a terme els tràmits legals pertinents per a l'aprovació, per l'òrgan
competent, de la seva adhesió al conveni marc mitjançant un
document de clàusules particulars que regulen els termes de
colAlaboració amb l'EBAP i les contraprestacions mútues, signat
per ambdues parts.
Des de l'inici de la legislatura només s'ha tramitat un acord
de cohesió al conveni marc.
Així mateix l'EBAP signa convenis amb altres
administracions públiques en matèria de formació i integració
de persones amb discapacitat, per a la seva colAlaboració en els
projectes FIOP i FIOP- Dim.
Per tot això es considera adequada la figura del conveni,
sense perjudici que, en determinats casos, es pugui utilitzar
l'encomana de gestió o els contractes administratius.
Marratxí, 27 de juny de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 5293/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni convenis signats per Fires
i Congressos de Balears, SA . (BOPIB núm. 52, de 22 de juny
de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de Fires i
Congressos de 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
cada un dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrits
des de l'inici de la legislatura i fins avui que es respongui.
En resposta a la vostra consulta, us comunic que des d'abans
del canvi de legislatura Fires i Congressos SA no existeix ja que
va ser absorbida per l'IDI, mitjançant Decret 102/2010, de 27
d'agost, de dissolució de la societat Fires i Congressos de
Balears, SA.

Palma, 2 de juliol de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 5307/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni convenis signats per
l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears . (BOPIB
núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears 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 cada un dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrits des de l'inici de la legislatura i fins avui que
es respongui.
En resposta a la vostra consulta, us comunic que a l'actual
legislatura l'IDI no ha signat cap conveni.
Palma, 2 de juliol de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 5310/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni convenis signats per
ISBA. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part d'ISBA 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 cada un dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrits des de l'inici de la legislatura i fins avui que
es respongui.
En resposta a la vostra consulta, us comunic que cap dels
articles 31 i 32 de l'Estatut d'Autonomia atorga competències a
l'Administració autonòmica en matèria de societats de garantia
recíproca.
Dita informació, en el seu cas, s'hauria de demanar a la
propera entitat.
Quant als convenis signats per ISBA amb l'administració
autonòmica, el conveni és la figura contemplada a l'article 13
del Decret 29/2011, d'1 d'abril, de mesures urgents en matèria
de finançament d'inversions productives i liquidat de les pimes
de les Illes Balears, aprovat en l'anterior legislatura.
Palma, 5 de juliol de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 5323/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a
la utilització del conveni en els convenis signats per Televisió
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 5348/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria d'Administracions Públiques.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Quina motivació es va utilitzar per part de Televisió 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 en què es respongui?

Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions
que s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari de2011 per la Conselleria d'Administracions
Públiques, amb indicació dels imports que es destinen,
l'objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles
beneficiaris.

La utilització de la figura del conveni, és que aquests
convenis es troben fora de l'àmbit subjectiu i objectiu del text
refós de la Llei de contractes del sector públic. No tenen
contraprestació econòmica.
Santa Ponça, 9 de juliol de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.
Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 5330/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per
la utilització de la figura del conveni convenis signats per la
Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
de Turisme (CIDTUR). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de
Turisme (CITUR) 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 cada un dels convenis de
colAlaboració que s'hagin subscrits des de l'inici de la
legislatura i fins avui que es respongui.
En resposta a la vostra consulta, us comunic que el Centre
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme
(CIDTUR) no ha formalitzat cap conveni de colAlaboració en
aquesta legislatura.
Palma, 10 de juliol de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Atesa la solAlicitud de resposta escrita de la pregunta
esmentada solAlicitant la relació actualitzada de les línies
d'ajudes o subvencions convocades per aquesta conselleria
durant l'exercici 2011, un cop consultades les dades que
gestiona el Servei de Contractació, us comunic que no consta
cap línia d'ajuda ni subvenció convocades durant el període
solAlicitat sobre la qual informar amb referència a l'import,
l'objectiu o finalitat ni els possibles beneficiaris.
Marratxí, 11 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 5371/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per l'Ens Públic de
Radiotelevisió 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.
L'EPRTVIB, segons la Llei d'aprovació de pressuposts
2012, publicat en el BOIB de 16 de novembre de 2011, ha
concedit, a l'any 2012, les subvencions que en l'esmentada
norma es reflecteixen corresponents a les necessitats financeres
de la Televisió de les Illes Balears i la Ràdio de les Illes Balears.
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
AH)
A la Pregunta RGE núm. 5420/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a reunions del DG
de l'EPRTVIB (I). (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
Televisió?
El director general de l'EPRTVIB no s'ha reunit amb el
comitè d'empresa d'IB3 Televisió el mes de maig, però el
gerent, ha tingut les reunions següents:
-Dilluns 7 de maig.
-Dilluns 14 de maig.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 5468/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Televisió de les Illes Balears. (BOPIB núm. 52,
de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per Televisió 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.
Televisió de les Illes Balears SA no ha concedit cap
subvenció.

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. 5434/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a canvis en les
funcions dels professionals (III). (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 Televisió durant els
mesos de maig i juny de 2012?
A IB3 Televisió no s'ha produït cap canvi de professionals
durant els mesos de maig i juny de 2012
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. 5443/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) sense promoure
la publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa
bàsica estatal de subvencions i la normativa autonòmica
corresponent.

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. 5470/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a sentència 231 (I).
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina intervenció directa o indirecta ha tingut el President
del Govern, Sr. José Ramón Bauzá, en relació a la sentència
231, de 23 d'abril del 2010, del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears?
El President del Govern de les Illes Balears, Sr. José Ramón
Bauzá, en relació a la sentència 231, de 23 d'abril del 2010, del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, ha tingut la
intervenció que pertoca en les seves funcions com a President
del Govern.
Palma, 16 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 5519/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a cursos de
formació realitzats per l'Escola d'Hoteleria (I). (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).
Quina és la relació de cursos de formació realitzats per
l'Escola d'Hoteleria durant el curs 2011-2012 per a
treballadors en atur?

GEIBSAU no ha atorgat cap subvenció des de la seva
creació fins el dia d'avui.
Marratxí, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Acció formativa

Lloc

1

Pastisseria i confiteria

Palma

2

Operacions bàsiques de cuina

Palma

3

Operacions bàsiques de restaurant i bar

Palma

4

Operacions bàsiques de restaurant i bar

Palma

5

Operacions bàsiques de restaurant i bar

Palma

6

Recepció en allotjaments

Palma
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7

Promoció turística local i informació al visitant

Palma

8

Operacions d'enregistrament de dades i documents

Palma

9

Cuina

Palma

10

Operacions bàsiques de càtering

Palma

11

Operacions bàsiques de cuina

Sant Lluís

12

Operacions bàsiques de restaurant i bar

Maó

13

Operacions bàsiques de pisos en allotjament

Ciutadella

14

Operacions bàsiques de cuina

Ciutadella

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

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 5520/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a cursos de
formació realitzats per l'Escola d'Hoteleria (II). (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).
Quants de treballadors en atur han participat en cada un
dels cursos de formació impartits per l'Escola d'Hoteleria de
les nostres illes?
Acció formativa

Nombre
d'alumnes

2779

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 5521/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a certificacions
impartides per l'Escola d'Hoteleria (I). (BOPIB núm. 52, de 22
de juny de 2012).
Quines han estat les certificacions impartides per l'Escola
d'Hoteleria durant el curs 2011-2012 per a persones en atur?
Acció formativa

Nivell de
qualificació
(certificació
professional)

1

Pastisseria i confiteria

2

2

Operacions bàsiques de cuina

1

3

Operacions bàsiques de restaurant i bar

1

4

Operacions bàsiques de restaurant i bar

1

5

Operacions bàsiques de restaurant i bar

1

6

Recepció en allotjaments

3

7

Promoció turística local i informació al visitant

3

8

Operacions d'enregistrament de dades i documents

1

9

Cuina

2

10

Operacions bàsiques de càtering

1

11

Operacions bàsiques de cuina

1

12

Operacions bàsiques de restaurant i bar

1

1

Pastisseria i confiteria

15

13

Operacions bàsiques de pisos en allotjament

1

2

Operacions bàsiques de cuina

15

14

Operacions bàsiques de cuina

1

3

Operacions bàsiques de restaurant i bar

15

4

Operacions bàsiques de restaurant i bar

15

5

Operacions bàsiques de restaurant i bar

15

6

Recepció en allotjaments

15

7

Promoció turística local i informació al visitant

15

8

Operacions d'enregistrament de dades i documents

15

9

Cuina

15

10

Operacions bàsiques de càtering

15

11

Operacions bàsiques de cuina

15

12

Operacions bàsiques de restaurant i bar

15

13

Operacions bàsiques de pisos en allotjament

15

14

Operacions bàsiques de cuina

15

TOTAL

210

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

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

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 5522/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a cursos per a
treballadors ocupats realitzats per l'Escola d'Hoteleria.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina ha estat la relació de cursos de formació per a
persones preferentment ocupades realitzats per l'Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears durant el curs 2011-2012?
L'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears no ha realitzat
cursos per a la formació de treballadors preferentment ocupats
en la convocatòria 2011-2012.
Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 5901/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a gestió del Museu i la
Biblioteca de Menorca. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).
Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant
al compliment de l'establert a la Llei 3/2011, de 25 d'abril, de
la gestió del Museu i la Biblioteca de Menorca per part del
Consell Insular de Menorca?
-Constitució de les comissions a què fan referència les
disposicions addicional primera i transitòria quarta de la llei.
-La Comissió Tècnica de Delegació de competències al
Consell Insular de Menorca s'ha reunit en dues ocasions per
constituir la comissió, comentar la situació actual de la
delegació de competències, les necessitats inversores a curt i
mig termini, necessitats prioritàries (climatització Museu i
conservació colAleccions), informar sobre la situació de les
infraestructures i colAleccions del Museu de Menorca i aprovar
el document sobre necessitats inversores de què parla l'article
7.5 de la llei.
-També s'ha habilitat per part del Govern (Direcció General
de Pressuposts) les partides de transferència al Consell Insular
de Menorca corresponents als pressuposts de la caib, tant la
corresponent a la part proporcional del 2011, com la del 2012
(article 8 de la llei).
-El Consell Insular de Menorca s'ha subrogat en els
contractes que, fins a la data d'efectivitat de la delegació de
competències (1/9/2011), era titular el Govern de les Illes
Balears (article 10 de la llei).
Palma, 29 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Tramitació davant la Comissió de Salut i davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans per a la
solAlicitud de compareixença RGE núm. 6017/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de juliol de 2012, en relació amb la solAlicitud de
compareixença esmentada, presentada pel Govern de les Illes
Balears, del conseller de Salut, Família i Benestar Social, sobre
les directrius generals de l'acció de Govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern (publicada al BOPIB núm. 58, de 25 de juliol
d'enguany), acordà que a més de tramitar-se davant la Comissió
de Salut, es tramités també davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 5798/12 i obertura del termini de presentació d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de juliol de 2012, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra a la quarta sessió extraordinària del dia de la data
la proposició de llei esmentada, presentada pel 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 (BOPIB núm. 55, de 13 de
juliol d'enguany), d'acord amb l'article 131.6 del Reglament de
la cambra, acorda de trametre-la a la Comissió de Salut i d'obrir
el termini perquè s'hi puguin presentar esmenes fins a dia 27 de
juliol d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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