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J) A les preguntes RGE núm. 3926/12, 4369/12 i 4766/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a Pla
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la indústria agroalimentària.
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controladors de qualitat lletera.
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P) A la Pregunta RGE núm. 4344/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a campanyes a Mallorca durant
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T) A la Pregunta RGE núm. 4619/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
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U) A la Pregunta RGE núm. 4622/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de Gestió Urbanística de les Balears, SA.
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V) A la pregunta RGE núm. 4624/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
d'IBAVI.
2815
W) A la Pregunta RGE núm. 4646/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
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X) A la Pregunta RGE núm. 4655/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en publicitat
2816
Z) A la Pregunta RGE núm. 4566/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a funcions del cap de
departament del Gabinet Tècnic (III).
2816
AA) A la Pregunta RGE núm. 4633/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA).
2816
AB) A la Pregunta RGE núm. 4641/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de SEMILLA.
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AC) A la Pregunta RGE núm. 4648/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de Tramvia del a Badia de Palma, SA.
2816
AD) A la Pregunta RGE núm. 4652/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a conveni de
colAlaboració entre l'Institut de Turisme d'Espanya i la CAIB (I).
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AE) A la Pregunta RGE núm. 4653/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a conveni de
colAlaboració entre l'Institut de Turisme d'Espanya i la CAIB (II).
2817
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AF) A la Pregunta RGE núm. 4654/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a conveni de
2817
colAlaboració entre l'Institut de Turisme d'Espanya i la CAIB (III).
AG) A la Pregunta RGE núm. 4667/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en publicitat
2817
AH) A la Pregunta RGE núm. 4672/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en publicitat
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AI) A la Pregunta RGE núm. 4673/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en publicitat
2818
AJ) A la Pregunta RGE núm. 4674/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en publicitat
2819
AK) A la Pregunta RGE núm. 4675/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en publicitat
2821
AL) A la Pregunta RGE núm. 4676/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en publicitat
(XXII).
2822
AM) A la Pregunta RGE núm. 4765/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conclusions de la
Conferència de presidents de consells insulars.
2822
AN) A la Pregunta RGE núm. 4769/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones acomiadades de
SFM (I).
2822
AO) A la Pregunta RGE núm. 4770/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones acomiadades de
SFM (II).
2822
AP) A la Pregunta RGE núm. 4771/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones acomiadades de
SFM (III).
2823
AQ) A la Pregunta RGE núm. 4772/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a expedient a un conductor
de SFM.
2823
AR) A la Pregunta RGE núm. 5017/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a substitucions al CES.
2823
AS) A la Pregunta RGE núm. 5164/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a extracció d'arena
a Cala Marçal.
2823
AT) A la Pregunta RGE núm. 5202/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
2824
AU) A la Pregunta RGE núm. 5203/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
2824
AV) A la Pregunta RGE núm. 5214/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
Espais de Natura Balear.
2824
AW) A la Pregunta RGE núm. 5216/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
FOGAIBA.
2824
AX) A la Pregunta RGE núm. 5219/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí , relativa a convenis signats per
Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU).
2825
AZ) A la Pregunta RGE núm. 5220/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
Gestió Urbanística de Balears, SA.
2825
BA) A la Pregunta RGE núm. 5226/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
l'Institut Balear de la Natura.
2825
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BB) A la Pregunta RGE núm. 5231/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a la
utilització de la figura del conveni convenis signats per l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA).
2826
BC) A la Pregunta RGE núm. 5234/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats pel Palau
de Congressos de Palma, SA.
2826
BD) A la Pregunta RGE núm. 5243/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a la
utilització de la figura del conveni convenis signats per Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears.
2826
BE) A la Pregunta RGE núm. 5246/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
Tramvia de la Badia de Palma, SA.
2826
BF) A la Pregunta RGE núm. 5249/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per la
Fundació Balears a l'Exterior.
2826
BG) A la Pregunta RGE núm. 5263/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per la
Fundació Jardí Botànic de Sóller.
2827
BH) A la Pregunta RGE núm. 5267/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per la
Fundació per al Desenvolupament Sostenible.
2827
BI) A la Pregunta RGE núm. 5268/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per la
Fundació per al Suport i Promoció de l'Esport-Illesport.
2827
BJ) A la Pregunta RGE núm. 5273/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la utilització
de la figura dels convenis signats per la Conselleria d'Administracions Públiques.
2827
BK) A la Pregunta RGE núm. 5309/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats per l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA).
2828
BL) A la Pregunta RGE núm. 5315/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a la
utilització de la figura del conveni convenis signats per Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears SA.
2828
BM) A la Pregunta RGE núm. 5324/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats per Tramvia de la Badia de Palma.
2828
BN) A la Pregunta RGE núm. 5327/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a la
utilització de la figura del conveni convenis signats per la Fundació Balears a l'Exterior.
2828
BO) A la Pregunta RGE núm. 5333/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació de Pràctica Jurídica.
2828
BP) A la Pregunta RGE núm. 5338/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació Jardí Botànic de Sóller.
2829
BQ) A la Pregunta RGE núm. 5345/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a la
utilització de la figura del conveni convenis signats per la Fundació Santuari de Lluc.
2829
BR) A la Pregunta RGE núm. 5353/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a línies d'ajudes o
subvencions de la Conselleria de Turisme i Esports.
2829
BS) A la Pregunta RGE núm. 5360/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per la Conselleria de Turisme i Esports.
2830
BT) A la Pregunta RGE núm. 5362/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
2830
BU) A la Pregunta RGE núm. 5369/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
2830
BV) A la Pregunta RGE núm. 5370/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
pel Consorci de Transports de Mallorca.
2831
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BW) A la Pregunta RGE núm. 5372/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per l'Escola Balear d'Administració Pública.
2831
BX) A la Pregunta RGE núm. 5374/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per Espais de Natura Balear.
2831
BY) A la Pregunta RGE núm. 5388/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja de torrents (II).
2831
CA) A la Pregunta RGE núm. 5389/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja de torrents (III).
2831
CB) A la Pregunta RGE núm. 5390/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (I).
2832
CC) A la Pregunta RGE núm. 5392/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (III).
2832
CD) A la Pregunta RGE núm. 5393/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja de torrents (IV).
2832
CE) A la Pregunta RGE núm. 5394/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (V).
2832
CF) A la Pregunta RGE núm. 5395/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (VI).
2833
CG) A la Pregunta RGE núm. 5396/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (VII).
2833
CH) A la Pregunta RGE núm. 5397/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (VIII).
2833
CI) A la Pregunta RGE núm. 5398/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (IX).
2833
CJ) A la Pregunta RGE núm. 5399/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (X).
2833
CK) A la Pregunta RGE núm. 5400/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (XI).
2833
CL) A la Pregunta RGE núm. 5401/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (XII).
2834
CM) A la Pregunta RGE núm. 5402/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (XIII).
2834
CN) A la Pregunta RGE núm. 5403/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (XIV).
2834
CO) A la Pregunta RGE núm. 5404/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (XV).
2834
CP) A la Pregunta RGE núm. 5405/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (XVI).
2834
CQ) A la Pregunta RGE núm. 5406/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (XVII).
2834
CR) A la Pregunta RGE núm. 5407/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a punts de contaminació a
les actuacions a torrents (I).
2835
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CS) A la Pregunta RGE núm. 5419/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pressupost PLANDISA.
2835
CT) A les Preguntes RGE núm. 5445/12 i 5365/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
subvencions per l'ATB i per l'Agència de Turisme de les Illes Balears.
2835
CU) A la Pregunta RGE núm. 5446/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per IBAVI.
2835
CV) A la pregunta RGE núm. 5453/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.
2835
CW) A la Pregunta RGE núm. 5455/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA).
2835
CX) A la Pregunta RGE núm. 5456/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per ISBA.
2836
CY) A la Pregunta RGE núm. 5458/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per Palau de Congressos de Palma, SA.
2836
DA) A la Pregunta RGE núm. 5459/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per ParcBit Desenvolupament, SA.
2836
DB) A la Pregunta RGE núm. 5460/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per Ports de les Illes Balears.
2836
DC) A la Pregunta RGE núm. 5462/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per SEMILLA.
2837
DD) A la Pregunta RGE núm. 5466/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA.
2837
DE) A la Pregunta RGE núm. 5467/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per Serveis Ferroviaris de Mallorca.
2837
DF) A la Pregunta RGE núm. 5469/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per Tramvia de la Badia de Palma.
2837
DG) A la Pregunta RGE núm. 5477/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA.
2837
DH) A la Pregunta RGE núm. 5526/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a liquidació dels
pagaments a les navilieres.
2837
DI) A la Pregunta RGE núm. 5527/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a quantitats rebudes
per les navilieres.
2838
DJ) A la Pregunta RGE núm. 5677/122, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a reunions amb els
sindicats.
2838
DK) A la Pregunta RGE núm. 5678/122, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a reunions amb els
sindicats (II).
2838
DL) A la Pregunta RGE núm. 5767/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a aturada del servei de tren
i metro (I).
2838
DM) A la Pregunta RGE núm. 5931/122, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aiguamolls del Port
de Ciutadella.
2838
DN) A la Pregunta RGE núm. 5932/122, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a servei d'informació
a embarcacions.
2839
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4. INFORMACIONS
A) Conveni entre la institució i el personal del Parlament de les Illes Balears per al període 2012-2013.

2839
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

oficines de l'organisme gestor. Pregam que ens comuniqui amb
una antelació suficient quin dia i hora vol passar per la seva
consulta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Palma, 19 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 564/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixes discontinus. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).
Quina és la proposta del Govern de les Illes Balears que
està negociant amb el Govern de l'Estat pera la millora dels
treballadors fixos discontinus?
La proposta ja està tancada i consisteix en la bonificació del
50% de les quotes empresarials de la seguretat social per
contingències comuns i de la cotització empresarial, pels
conceptes de desocupació, FOGASA i formació empresarial, en
aquells sectors amb activitats enquadrades en turisme per a
aquells treballadors englobats en la categoria de fixes
discontinus en aquelles empreses que generen activitat
productiva en el mes de març i novembre de cada any i
prolonguen durant aquest període assenyalat l'activitat dels seus
empleats en aquesta categoria amb vigència fins el 2013.
Palma, 5 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 847/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes agràries.
(BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).
Quina quantitat han abonat des de la conselleria en
concepte d'ajudes agràries i ramaderes entre octubre 2011 i
gener 2012 ?
La quantitat abonada pel concepte solAlicitat és de
34.438.492,34 euros.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2439/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a règim específic
agrari i ramader per a les Illes Balears (I). (BOPIB núm. 43,
de 20 d'abril de 2012).
Quines gestions concretes ha realitzat la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori o el president del
Govern per tal d'aconseguir un règim específic agrari i
ramader per a les Illes Balears?
- S'ha elaborat un estudi en colAlaboració amb el CRE que
mostra la realitat del sector primera i justifica la petició.
- S'han mantingut distintes reunions amb alts càrrecs del
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per
explicar la situació i canalitzar la petició d'un règim específic a
les Illes Balears per insularitat. Entre d'altres: secretària general
d'Agricultura, president del FEGA, director general de la
Producció Agrària, director general de Desenvolupament Rural,
etcètera.
- Reunions del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori amb el ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient.
- Reunió amb eurodiputats del Parlament Europeu.
- Reunió específica sobre el tema amb el comissari
d'Agricultura, Dacian Ciolos.
- Reunió amb el secretari d'Estat per la UE.
- Reunió del president de les Illes Balears amb el ministre
d'Agricultura.
En definitiva, un gran nombre de gestions i reunions formals
dirigides a sensibilitzar, explicar i incorporar a l'agenda de
negociació de la UE per al proper marc 2014-2020 la qüestió
d'un règim específic per a les Illes Balears.
Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, 19 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 848/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes agràries (I).
(BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 2888/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a reducció de
les sancions. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Qui han estat els perceptors de les ajudes agràries i
ramaderes abonades fins al moment per la seva conselleria?
Indicant nom del perceptor i quantitat percebuda.

Quin és el fonament legal que permet al Govern la reducció
de les sancions en els expedients per infraccions en matèria de
salut laboral?

Des de la creació de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori aquesta legislatura fins al moment s'han
efectuat prop de 10.000 pagaments d'ajudes. A causa del gran
volum d'informació que això representa, posam a disposició de
l'interessat els originals de la documentació requerida en les

El fonament legal és l'article 39.3.h) del Real Decret Llei
5/2000, del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en
l'ordre social.
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Palma, 27 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Palma, 5 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 2889/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a campanya de
sensibilització en matèria de prevenció de salut laboral.
(BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).
Creu el vicepresident que la imatge i el missatge de la
campanya de sensibilització en matèria de prevenció de la
salut laboral és la més adient?
És un missatge estudiat i impactant amb el fi de mentalitzar
a empresaris i treballadors de les conseqüències socials dels
accidents de treball i, en especial, les conseqüències en l'entorn
familiar del treballadors que ha tengut un accident. Amb aquest
missatge es pretén que els empresaris es mentalitzin que han de
lliurar als seus treballadors tots els mecanismes necessaris per
al treball segur i que els treballadors es mentalitzin que han
d'utilitzar aquestes defenses preventives i reclamar-les si no se'ls
lliuren.
Palma, 5 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

I)
A les Preguntes RGE núm. 3922/12 i 3923/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
objectius i quantitat en el marc PDRS. (BOPIB núm. 49, d'1 de
juny de 2012).
Quins objectius s'ha marcat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori i quina quantitat espera rebre en el
marc del PDRS?
S'està a l'espera de la revisió de la Llei de desenvolupament
rural sostenible anunciada pel MAGRAMA.
Palma, 16 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
J)
A les preguntes RGE núm. 3926/12, 4369/12 i 4766/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a Pla de zona dependent del PDRS, a Pla de zona
PDRS i a Programa de Desenvolupament Rural Sostenible (I).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012, BOPIB núm. 50, de 8 de
juny de 2012 i BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012,
respectivament).

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 3013/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a percentatge
d'inversió en educació respecte de Suïssa. (BOPIB núm. 45, de
4 de maig de 2012).
Quines conseqüències creu el Sr. Conseller que té sobre el
sistema educatiu que Suïssa destini a inversió educativa, en
percentatge sobre PIB, el triple que les Illes Balears?

En quina situació es troba el Pla de zona depenent del
PDRS? En quin estat d'execució es troba el Pla de zona
corresponent al PDRS? En quin estat d'elaboració es troben
els plans de zona corresponents al Programa de
Desenvolupament Rural Sostenible?
La seva tramitació està pendent de la revisió de la Llei de
Desenvolupament Sostenible que ha anunciat el MAGRAMA.
Palma, 16 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Sens dubte té unes conseqüències molt positives.
Palma, 27 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
K)

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 4166/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla Balears Natura
2015 (I). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 3014/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a tractament
de la llengua al model suís. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de
2012).

Quin cost suposarà la recuperació de la marca prevista en
el marc del Pla Balears Natura 2015?

H)

Quina opinió li mereix al Sr. Conseller el tractament de la
llengua pròpia en l'ensenyament en el sistema suís?
Realment la resposta és complexa perquè no hi ha un mateix
criteri a tots els cantons de la Confederació Helvètica. Si ens
referim els cantons que es defineixen constitucionalment com
a bilingües, hi ha experiències molt interessants .

Cap ni un, la marca ja està creada fins ara no s'havia
potenciada.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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L)

N)

A les preguntes RGE núm. 4167/12 a 4172/12 presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a Pla
Balears Natura 2015 (II a VII). (BOPIB núm. 49 de 1 de juny
de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 4342/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute del Govern
amb els controladors de qualitat lletera. (BOPIB núm. 50, de
8 de juny de 2012).

Quines actuacions es tenen previstes en el marc del Pla
Balears Natura 2015 al Parc Natural de Cabrera, al Paratge
Natural de la Serra Tramuntana, al Parc Natural de
s'Albufera, al Parc Natural de Mondragó, al Parc Natural de
Sa Dragonera i al Parc Natural de la Península de Llevant?

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears amb els
controladors de qualitat lletera (desglossat per illes i anys)?

Es tracta d'un pla obert pel que fa al fet que es contempla
que es vagin incorporant noves actuacions sempre que siguin
coherents amb els objectius fixats.
Les actuacions inicialment previstes en el pla s'estructuren
temporalment en tres fases.
A curt termini: recuperació de la marca, creació d'una pàgina
web i gestió i impuls dels perfils oficials en les diferents xarxes
socials, aplicació smartphone, potenciació de les activitats d'ús
públic i educació ambiental i actuacions d'eliminació de barreres
arquitectòniques i millora de l'accessibilitat per a persones amb
mobilitat reduïda.
A mig termini: millora botigues i punts de venda,
experiències singulars i altres activitats.
A llarg termini: Carta Europea de Turisme Sostenible i
paquets combinats.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

A data 22 de juny de 2012 IBABSA no té cap deute amb els
controladors de qualitat lletera.
Palma, 25 de juny de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 4343/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a campanyes a
Menorca durant el 2012. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de
2012).
Es duran a terme durant el 2012 a Menorca, per part de
Semilla i/o del Govern de les Illes Balears, les campanyes
alfals, llavors, farratges i llavors de cereals?
A causa de la difícil situació econòmica que travessa la
CAIB, ni Semilla ni el Govern realitzaran a cap de les Illes
Balears les campanyes de llavors de cap tipus.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 4284/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a mesures
per ajudar a la indústria agroalimentària. (BOPIB núm. 50 de
8 de juny de 2012).
Quines mesures concretes ha dut a terme aquest govern per
ajudar a la reactivació de la indústria agroalimentària?
S'ha convocat l'ajuda d'augment de valor afegit que no havia
estat convocada des de 2009.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 4344/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a campanyes a
Mallorca durant el 2012. (BOPIB núm. 50 de 8 de juny de
2012).
A la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori: es
duran a terme durant el 2012 a Mallorca per part de SEMILLA
i/o del Govern de les Illes Balears les campanyes alfals, llavors
farratgeres i llavors de cereals?
A causa de la difícil situació econòmica que travessa la
CAIB ni SEMILLA ni el Govern no realitzaran a cap de les
illes balears les campanyes de llavors de cap tipus.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 4567/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a funcions del cap de
departament del Gabinet tècnic (IV). (BOPIB núm. 51, de 15 de
juny de 2012).
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No n'hi ha.
En què es diferenciaran les tasques de les que s'ocuparà el
lloc de treball del cap del departament del Gabinet tècnic, codi
del lloc F01030005, a partir de la modificació parcial de la
RLT publicada al BOIB núm. 60, de 28 d'abril de 2012, en què
ha vengut a substituir al cap del departament jurídic ?
Actualment es troba en tramitació l'ordre de funcions de
treball de personal funcionari de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, norma que ha d'atribuir les funcions
al lloc de treball objecte d'aquesta pregunta parlamentària.
Per altra banda, les funcions que corresponien al lloc de
treball de cap del departament jurídic, es trobaven recollides a
l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca, de 24 de març de
2009, per la qual s'aprova l'atribució de funcions als llocs de
feina de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, funcions que eren
les següents:
-Controlar i gestionar el departament jurídicoeconòmic.
-Donar suport i assistència a la Secretaria General.
-Dirigir i supervisar els serveis comuns que impliquin
expedients de contractació.
-Dirigir i supervisar les actuacions del Servei de gestió
econòmic i jurídic.
-Dirigir i supervisar la gestió de l'organisme intermedi de
certificació del Fons Europeu de Pesca (FEP) i elaborar-ne els
certificats.

Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 4619/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Fons de Garantia Agrària i Pesquera 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 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears des del principi de legislatura fins el dia de resposta
a aquesta solAlicitud?
No n'hi ha.
Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

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

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 4569/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Programa de
neteja de torrents. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
En quin estat d'execució es troba el programa de neteja de
torrents dins el present any 2012? Indicant el torrent en què
s'ha actuat i data en què es va fer.

U)
A la Pregunta RGE núm. 4622/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Gestió Urbanística de les Balears, SA.
(BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Gestió Urbanística de Balears SA des del principi
de legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
No hi ha constància de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Gestió Urbanística de Balears, SA.
Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

S'adjunta el programa de les obres de conservació dels
torrents solAlicitats.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra a disposició dels senyors
diputats i les senyores diputades.
Palma, 13 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
W)
A la pregunta RGE núm. 4624/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries d'IBAVI. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de
2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros d'IBAVI des del principi de legislatura fins el dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

S)
A la Pregunta RGE núm. 4618/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de FOGAIBA. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny
de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de FOGAIBA des del principi de legislatura fins el
dia de resposta a aquesta solAlicitud?

L'IBAVI no ha tengut cap despesa de caire protocolAlari en
el període al que fa referència la solAlicitud.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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X)
A la Pregunta RGE núm. 4646/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Serveis Ferroviaris de Mallorca. (BOPIB
núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Serveis Ferroviaris de Mallorca des del principi
de legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Una vegada consultats els arxius d'SFM, no hi ha cap
despesa protocolAlària superior a 500 euros des del principi de
legislatura fins a dia d'avui.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 4633/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les
Illes Balears (IQUA). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Institut de Qualitat Agroalimentària des del
principi de la legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
L'Institut de Qualitat Agroalimentària (IQUA) és una unitat
administrativa sense personalitat jurídica adscrita a la Direcció
General de Medi Rural i Marí i, per tant, no és un centre de cost.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 4655/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en
publicitat (I). (BOPIB núm. 51 de 15 de juny de 2012).
Quina despesa total conjunt del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de juliol del 2011?
La despesa total conjunt que es va fer en publicitat durant el
mes de juliol del 2011 va ser de 25.119,13 euros.
Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 4641/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de SEMILLA. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny
de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de SEMILLA des del principi de la legislatura fins
el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
No hi ha despeses protocolAlàries per aquestes quantitats fins
el dia d'avui.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 4566/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a funcions del cap de
departament del Gabinet Tècnic (III). (BOPIB núm. 51, de 15
de juny de 2012).
Quin tipus de funcions té atribuïdes el lloc de treball de
"cap del departament del Gabinet Tècnic", codi del lloc
F01030005 a partir de la modificació parcial de la RLT
publicada al BOIB núm. 60, de 28 d'abril de 2012, i amb quina
norma s'han establert?
Actualment es troba en tramitació l'ordre de funcions dels
llocs de treball de personal funcionari de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, norma que ha d'atribuir
les funcions al lloc de treball objecte d'aquesta pregunta
parlamentària i que s'ha de tramitar posteriorment a l'aprovació
de la RLT.
Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 4648/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Tramvia del a Badia de Palma, SA. (BOPIB
núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Tramvia de la Badia de Palma, SA des del
principi de la legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
No hi ha cap despesa protocolAlària superior a 500 euros.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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AD)
A la Pregunta RGE núm. 4652/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a conveni de
colAlaboració entre l'Institut de Turisme d'Espanya i la CAIB
(I). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
En quin estat d'execució es troba el conveni de
colAlaboració, de 23 de desembre de 2010, entre l'Institut de
Turisme d'Espanya i la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al finançament de diferents infraestructures
turístiques a Eivissa?
Sobre l'import total de 9.000.000 d'euros a dia d'avui s'han
executat un total de 349.516,44 euros, és a dir, el 3,88%. El
Consell Insular d'Eivissa ha solAlicitat la reprogramació de les
actuacions d'aquest conveni.

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

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 4667/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en
publicitat (XIII). (BOPIB núm. 51 de 15 de juny de 2012).
En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa
de publicitat institucionals del Govern durant el mes d'agost
del 2011?, indicau mitjà i quantitat de la despesa a cada un.
Ràdios
Ser Baleares

Palma, 18 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.
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Agost 2011
20.099,67

40 Principales Baleares

1.546,70

Cadena Dial Baleares

1.344,36

Onda Cero Mallorca

745,88

Onda Cero Ibiza

373,75

AE)
A la Pregunta RGE núm. 4653/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a conveni de
colAlaboració entre l'Institut de Turisme d'Espanya i la CAIB
(II). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Onda Cero Menorca

338,81

Cope Mallorca

946,73

Cope Ibiza

524,88

Cope Menorca

354,25

En quin estat d'execució es troba el conveni de
colAlaboració, de 23 de desembre de 2010, entre l'Institut de
Turisme d'Espanya i la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al finançament de diferents infraestructures
turístiques a Formentera?

Cadena 100 Mallorca

866,31

Cadena 100 Menorca

422,44

Cadena 100 Ibiza

506,52

Europa FM Mallorca

760,45

Sobre l'import total de 3.000.000 d'euros a dia d'avui s'han
executat un total de 546.749,51 euros, és a dir, el 18,22%.

Europa FM Menorca

428,80

Europa FM Ibiza

329,98

Kiss FM Mallorca

469,00

Kiss FM Menorca

152,43

Kiss FM Ibiza

175,88

Flaix FM Mallorca

495,20

AF)
A la Pregunta RGE núm. 4654/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a conveni de
colAlaboració entre l'Institut de Turisme d'Espanya i la CAIB
(III). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

ABC Punto Radio UH Mallorca

761,28

ABC Punto Radio UH Menorca

295,62

Radio Balear

905,76

Radio Diario Mallorca

530,40

En quin estat d'execució es troba el conveni de
colAlaboració, de 23 de desembre de 2010, entre l'Institut de
Turisme d'Espanya i la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al finançament de diferents infraestructures
turístiques a Mallorca?

Radio Diario Ibiza

356,80

IB3 Ràdio Balears

846,64

Ona Mallorca

292,50

Ràdio Illa Formentera

136,50

Ordre de Publicació

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

Ordre de Publicació

Sobre l'import total de 8.000.000 d'euros a dia d'avui s'ha
executat una part, sembla que superior a 1.000.000 euros, encara
que la Conselleria de Turisme i Esport desconeix formalment la
xifra exacta perquè no s'ha presentat oficialment tota la
justificació per part del Consell Insular de Mallorca.

SUMA

17.011,49

18% IVA

3.062,07

TOTAL

20.073,56

Resum govern agost
Total

20.073,56
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*informació segons data d'inserció o d'emissió

TOTAL

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

10.584,28

Produccions i realitzacions

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 4672/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en
publicitat (XVIII). (BOPIB núm. 51 de 15 de juny de 2012).

Gener

Publicitat

1.612,00

SUMA

1.612,00

18% IVA

290,16

TOTAL

1.902,16

Creació, locució de falques

Gener

Suma

En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa
de publicitat institucional del Govern durant el mes de gener
del 2012?, indicau mitjà i quantitat de la despesa a cada un.
Premsa

300,00

18% IVA

54,00

Total

354,00

Resum Govern gener

Gener 2012

Total
Última Hora (Ed. regional)

50.483,32

11.829,91

Diari de Balears

892,58

Diario de Mallorca

6.192,47

Diario de Ibiza

4.480,17

Diario de Menorca

2.620,21

El Mundo (Ed. regional)

3.933,00

El Mundo El Dia de Baleares

1.573,20

*informació segons data d'inserció o d'emissió
Palma, 20 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AI)

SUMA

31.521,55

18% IVA

5.673,88

TOTAL

37.195,43

Publicacions

Gener

Premsa pitiüsa

379,20

SUMA

379,20

18% IVA

68,76

TOTAL

447,46

Ràdios
Ser Baleares

Gener
3.406,80

A la Pregunta RGE núm. 4673/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en
publicitat (XIX). (BOPIB núm. 51 de 15 de juny de 2012).
En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa
de publicitat institucional del Govern durant el mes de febrer
del 2012?, indicau mitjà i quantitat de la despesa a cada un.
Premsa

Febrer 2012

Última Hora (Ed. regional)

5.023,20

Última Hora Mallorca

4.206,24

Última Hora Menorca

1.086,06

Última Hora Ibiza y Formentera

2.450,60

Onda Cero Mallorca

984,75

Diario de Mallorca

4.854,15

Onda Cero Ibiza

490,75

Diario de Ibiza

3.553,50

Onda Cero Menorca

448,50

Diario de Menorca

1.738,14

Cope Mallorca

793,33

El Mundo (Ed. regional)

1.966,50

Cope Ibiza

440,86

El Mundo el Día de Baleares

1.707,75

Cope Menorca

397,48

El Mundo Ibiza y Formentera

ABC Punto Radio UH Mallorca

570,96

SUMA

ABC Punto Radio UH Menorca

221,72

18% IVA

4.943,86

IB3 Ràdio Balears

870,40

TOTAL

32.409,75

Intereconomía Mallorca

120,90

Intereconomía Menorca

120,90

Ràdio Illa Formentera

102,38

SUMA

8.969,73

18% IVA

1.614,55

879,75
27.465,89

Ràdios

Febrer

Ser Mallorca

343,20

Ser Menorca

55,09

Ser Ibiza

61,91
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40 Principales Mallorca

378,88

40 Principales Menorca
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Fulletons

2.960,00

60,45

SUMA

3.784,00

40 Principales Ibiza

52,49

18% IVA

1.041,12

Onda Cero Mallorca

280,80

TOTAL

6.825,12

Onda Cero Ibiza

56,87

Onda Cero Menorca

33,62

Creació, locució de falques

Cope Mallorca

Febrer

SUMA

850,00

18% IVA

153,00

226,20

Cope Ibiza

69,87

Cope Menorca

63,37

TOTAL

Cadena 100 Mallorca

217,03

Cadena 100 Menorca

36,89

Cadena 100 Ibiza

44,04

Europa FM Mallorca

171,60

Europa FM Menorca

40,62

Europa FM Ibiza

56,06

Kiss FM Mallorca

175,50

Kiss FM Menorca

21,12

Kiss FM Ibiza

24,32

1.003,00

ALTRES (Impressions, fotografies,
espots, etc)

1.170,00

18% IVA

210,60

TOTAL

1380,60

Resum govern febrer
TOTAL

Cadena Dial Mallorca

189,54

Cadena Dial Menorca

60,45

Cadena Dial Ibiza

52,49

ABC Punto Radio UH Mallorca

75,53

ABC Punto Radio UH Menorca

24,63

IB3 Ràdio Mallorca

75,40

IB3 Ràdio Menorca

14,62

IB3 Ràdio Ibiza

16,25

Ràdio Illa Formentera

34,12

SUMA

50.622,59

*informació segons data d'inserció o d'emissió
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 4674/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en
publicitat (XX). (BOPIB núm. 51 de 15 de juny de 2012).
En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa
de publicitat institucional del Govern durant el mes de març
del 2012?, indicau mitjà i quantitat de la despesa a cada un.
Premsa

3.033,01

Març 2012

Última Hora (Ed. regional)
18% IVA

10.046,40

545,94

TOTAL

Última Hora Mallorca

6.565,80

Última Hora Menorca

367,63

3.578,95

Webs

Febrer

Diario de Mallorca

4.854,15

diariodeibiza.com

577,60

Diario de Ibiza

4.457,05

diariodemallorca.com

840,00

Diario de Menorca

2.105,66

menorca.info

560,00

El Mundo (Ed. regional)

3.933,00

ultimahora.es

700,00

El Mundo el Día de Baleares

3.933,00

elmundo.es

975,00

SUMA

mallorcadiario.com

945,00

18% IVA

6.517,83

TOTAL

42.728,02

SUMA

4.597,60

18% IVA

827,57

TOTAL

Produccions i realitzacions
Banner Govern
Publicitat

36.210,19

Publicacions

5.425,17

Febrer
972,00
1.852,00

Març

Premsa Pitiüsa

812,12

Au Idò

395,00

De Franc

221,20

L'Observador de les Illes Balears

632,00

2820
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Porta x Porta

355,50

Cadena Dial Ibiza

118,79

3889,47

ABC Punto Radio UH Mallorca

302,12

7 Setmanes de Llevant

177,75

ABC Punto Radio UH Menorca

98,54

Cent per Cent

193,55

IB3 Ràdio Balears

Dijous

474,00

IB3 Ràdio Mallorca

113,10

Sóller

163,53

IB3 Ràdio Menorca

14,62

Veu de Sóller

243,32

Ràdio Illa Formentera

Bellpuig

118,50

SUMA

6.659,31

Cala Millor 7

158,00

18% IVA

1.198,68

Sa Plaça

948,00

TOTAL

7.857,99

Coanegra

197,50

Lloseta

158,00

El Iris

Webs

Mel i Sucre

102,37

Març

diariodeibiza.com

577,60

diariodemallorca.com

840,00

menorca.info

560,00

ultimahora.es

700,00

elmundo.es

975,00

mallorcadiario.com

945,00

94,80

N'Alí

379,20

Portocristo

118,50

Ressó

197,50

Una Olla d'Aram

79,00

SUMA

6.506,44

18% IVA

1.171,16

TOTAL

7.677,60

SUMA

4.597,60

18% IVA

827,57

TOTAL
Ràdios

5.425,17

Març
Produccions i realitzacions

Ser Mallorca

674,70

Ser Menorca

152,10

Ser Ibiza

132,44

40 Principales Mallorca

696,34

40 Principales Menorca

190,94

40 Principales Ibiza

167,54

Onda Cero Mallorca

473,85

Onda Cero Ibiza

112,12

Onda Cero Menorca

146,25

Cope Mallorca

444,60

Cope Ibiza

170,62

Cope Menorca

217,75

Cadena 100 Mallorca

367,57

Cadena 100 Menorca

134,22

Cadena 100 Ibiza

118,79

Europa FM Mallorca

308,10

Europa FM Menorca

130,00

Europa FM Ibiza

121,06

Kiss FM Mallorca

421,20

Kiss FM Menorca

84,50

Kiss FM Ibiza

73,12

Març

Banner Govern
Publicitat

880,00

Fulletons
SUMA

880,00

18% IVA

158,40

TOTAL

1.038,40

Resum govern març
TOTAL

Cadena Dial Mallorca

414,18

Cadena Dial Menorca

144,62

*informació segons data d'inserció o d'emissió
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

64.727,18

BOPIB núm. 61 - 10 d'agost de 2012
Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 4675/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en
publicitat (XXI). (BOPIB núm. 51 de 15 de juny de 2012).
En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa
de publicitat institucional del Govern durant el mes d'abril del
2012?, indicau mitjà i quantitat de la despesa a cada un.
Premsa

Abril 2012

Última Hora (Ed. regional)

15.396,92

Diario de Mallorca

9.283,95

Diario de Ibiza

5.638,50

Diario de Menorca

3.428,90

El Mundo (Ed. regional)

5.506,20

SUMA

39.254,47

18% IVA

7.068,80

TOTAL

5.506,20

Publicacions

Abril

Premsa Pitiüsa

1.624,24

Au Idò

395,00

Revista Plural

513,50

BalearNostrum

632,00

El Iris

389,47

S'Ull de Sol

282,03

Xerra i Xala

282,03

7 Setmanes de Llevant

177,75

Cent per Cent

193,55

Dijous

474,00

Felanitx

545,10

Sóller

163,53

Veu de Sóller

486,64

Bellpuig

118,50

Punt Informatiu Pollença

276,50

Arròs amb salseta

284,40

Bona Pau

118,50

Fent Carrerany

102,70

Llucmajor de Pinta en Ampla

51,35

Perlas y Cuevas

237,00

Talaia

355,50

Maganova Andratx

237,00

SUMA

7.940,29

18% IVA

1.429,25

TOTAL

9.369,54

Ser Baleares

1.915,56

40 Principales Baleares

1.613,10

Cadena Dial Baleares

1.186,90

Onda Cero Baleares

1.227,20

Cope Mallorca

614,90

Cope Ibiza

335,40

Cope Menorca

300,30

Cadena 100 Mallorca

485,55

Cadena 100 Menorca

237,90

Cadena 100 Ibiza

267,26

Europa FM Mallorca

389,35

Europa FM Menorca

221,00

Europa FM Ibiza

215,80

Kiss FM Mallorca

351,00

Kiss FM Menorca

126,75

Kiss FM Ibiza

146,25

ABC Punto Radio UH Mallorca

403,52

ABC Punto Radio UH Menorca

158,08

IB3 Ràdio Balears

685,44

Ràdio Illa Formentera

150,15

SUMA

11.031,43

18% IVA

1.985,66

TOTAL

13.017,09

Televisió

Abril

Abril

IB3 TV

18.480,00

Canal 4

2.376,00

TEF

506,00

TV de Menorca

1.200,00

SUMA

22.562,00

18% IVA

4.061,16

TOTAL

26.623,16

Webs

Abril

diariodeibiza.com

577,60

diariodemallorca.com

840,00

menorca.info

560,00

ultimahora.es

700,00

elmundo.es

975,00

mallorcadiario.com

945,00

SUMA

4.597,60

18% IVA

827,57

TOTAL

Produccions i realitzacions
Ràdios
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Publicitat

5.425,17

Abril
1.004,00
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SUMA

1.004,00

18% IVA

180,72

TOTAL

Creació, locució de falques

de la darrera convocatòria de l'esmentat òrgan colAlegiat
estatutari.

1.184,72

Abril

SUMA

300,00

18% IVA

54,00

TOTAL

354,00

Altres (Impressions, fotografies, espots,
etc)
18% IVA
TOTAL

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

4.772,00

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 4769/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones
acomiadades de SFM (I). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de
2012).

858,96
5.630,96

Quantes són les persones acomiadades de SFM en relació
a la informació apareguda a premsa el 7 de juny de 2012?

Resum Govern abril
TOTAL

107.924,91

*informació segons data d'inserció o d'emissió
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 4676/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en
publicitat (XXII). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de la cambra a disposició dels
diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 4765/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conclusions de la
Conferència de presidents de consells insulars. (BOPIB núm.
51, de 15 de juny de 2012).
Quines són les conclusions de la Conferència de presidents
de consells insulars que va tenir lloc el passat 24 de maig de
2012?
De conformitat amb el que preveu la resolució derivada de
la Proposició no de llei RGE núm. 2455/2007 (BOPIB núm. 38,
de 25 d'abril de 2008), aprovada per unanimitat per la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes
Balears en sessió de dia 16 d'abril de 2008, la Conselleria de
Presidència informarà detalladament i alhora tots els grups
parlamentaris de la Cambra dels temes tractats i dels acords
adoptats en la darrera reunió de la Conferència de presidents
que es va dur a terme el passat 24 de maig de 2012.
El procediment d'aquesta interlocució serà el mateix que es
va instrumentar abans de la celebració de la reunió que es tracta
quan es varen demanar les opinions i propostes dels grups
parlamentaris de la Cambra per a la formació de l'ordre del dia

Amortització de 32 llocs de feina, dels quals, 25 estaven
ocupats per:
- 23 contractes d'interinatge.
- 1 contracte d'obra, esdevingut indefinit.
- 1 comissió de serveis.
25 treballadors han finalitzat el seu contracte de treball per
amortització de plaça. Dins d'aquests 25 treballadors, hi ha
l'amortització de plaça de Mateu Barceló que és amb data de 30
de juny de 2012.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 4770/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones
acomiadades de SFM (II). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de
2012).
Quines funcions complien a SFM els treballadors
acomiadats el 7 de juny de 2012?
- Cap d'explotació: organització del departament
d'explotació i operacions en tot el que fa referència a la
circulació dels serveis de tren i metro. Era exercit per un
funcionari de la CAIB en comissió de servei. Ara aquesta plaça
serà assumida per un enginyer de SFM.
- Adjunt a cap d'explotació: suport al cap d'explotació en
matèria de personal.
- Enginyer tècnic telemàtic: configuració, gestió i explotació
d'equips electrònics.
- Enginyer de telecomunicacions: realització d'estudis,
projectes per millorar el servei d'informàtica i
telecomunicacions.
- 2 oficial administratives 1ª: feines administratives,
comptabilitat, nòmines, segons el departament on estigui ubicat.
- 4 gestors: agents que fan servei de circulació a qualsevol
estació de SFM. Responsable de l'estació.
- 3 interventors: comprovar els títols de viatgers
corresponents, recaptació en ruta, faciliten informació als
viatgers.
- 6 auxiliars d'operacions: funcions de taquilla, control
d'andana, donar senyal del tren dispost, canvi d'agulles, neteja
de trens.
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- 6 oficials de taller: manteniment material mòbil.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 4771/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a persones
acomiadades de SFM (III). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de
2012).
Quins motius porten a SFM a decidir els acomiadaments de
treballadors el mes de juny de 2012?
La terrible situació econòmica de l'empresa, que impedeix
pagar als treballadors. I per acomplir els objectius
pressupostaris per aconseguir la mínima viabilitat econòmica de
l'empresa.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 4772/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a expedient a un
conductor de SFM. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Per quin motiu s'expedienta un conductor de SFM el juny
de 2012?
El mes de juny hi ha l'aplicació de dues sancions a dos
maquinistes per haver comès faltes molts greus, per passar un
senyal en vermell i talonament d'un tren. Un d'ells, sanció de
quinze dies de suspensió de feina i sou, ja complerta. L'altre,
sanció de vint dies de suspensió de feina i sou, en compliment
en aquest moment.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 5017/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
substitucions al CES. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Com ha anat el procés de consulta prèvia a institucions,
entitats i associacions de rellevància en la protecció del medi
ambient (ens consultats i el seu parer) per decidir el Govern a
substituir el Sr. Macià Blázquez (GOB) pel Sr. Lluís
Vallcaneres com a vocal del Consell Econòmic i Social?
El procés de consulta s'ha realitzat d'acord amb l'indicat a
l'article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (publicada al BOIB núm.
150, de 9 de desembre de 2000).
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Palma, 5 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 5164/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a extracció
d'arena a Cala Marçal. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
S'ha produït una important extracció d'arena, amb
maquinària pesant de la platja de Cala Marçal, zona de domini
públic marítimoterrestre, catalogada com ANEI i LIC, per
dipositar-la a uns cinc quilòmetres de distància, a s'Arenal
Gran, igualment zona de domini públic, ANEI i LIC: coneix la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori aquestes
actuacions?, les ha autoritzat? Ha obert expedient d'infracció
la conselleria sobre els fets relatats? Ha presentat denúncia a
la fiscalia i/o a la Demarcació de Costes? Adoptarà alguna
mesura sobre els efectes de les dites actuacions en la zona
d'extracció i abocament, així com els efectes sobre la praderia
de posidònia de s'Arenal Gran?
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori no té
constància de les actuacions esmentades. No ostenta la
competència per autoritzar ni l'extracció d'arena ni la
regeneració de platges sinó que, de conformitat amb la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de costes, aquesta és una competència
de l'Administració de l'Estat.
Atès que la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori no ha tengut constància dels fets esmentats, no ha
incoat cap expedient sancionador al respecte ni ha presentat
denuncia davant Fiscalia o Demarcació de Costes. En tot cas,
aquesta conselleria no és competent per sancionar la infracció
que els fets esmentats puguin haver constituït, atès que s'han
produït dintre del domini públic marítim terrestre.
Per les raons exposades, per part de la Direcció General
d'Ordenació del Territori no es poden adoptar mesures sobre els
efectes d'aquestes actuacions en la zona d'extracció i abocament,
així com sobre la posidònia de s'Arenal Gran, atès que, en
situar-se dintre del domini públic marítim terrestre, no ostenta
cap títol d'intervenció per fer-ho.
Això no obstant, des del punt de vista de les competències
mediambientals, cal afegir que, segons l'article 63 de la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de costes, per atorgar les autoritzacions
d'extracció d'àrids i dragats és necessària l'avaluació dels seus
efectes sobre el domini públic marítim terrestre referida tant al
lloc d'extracció com al de descàrrega en el seu cas. La platja de
Cala Marçal es troba fora de la Xarxa Europea Natura 2000 i la
competència sobre les actuacions que es duguin a terme
correspon a Demarcació de Costes de les Illes Balears que
depèn del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
òrgan encarregat de fer les comprovacions, formular els
requeriments i prendre les mesures que consideri convenients.
La part marina forma part del Lloc d'Importància
Comunitària (LIC) ES5310030 Costa de Llevant proposat l'any
2000 pel Govern de les Illes Balears per la presència de l'habitat
prioritari 1120, posidònia oceànica.
Segons l'article 36 de la Llei 42/2007, del patrimoni natural
i de la biodiversitat, només correspon a les comunitats
autònomes la gestió dels espais naturals protegits en el seu
àmbit territorial i en les aigües marines quan per a aquestes
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darreres, en cada cas, existeixi una continuïtat ecològica de
l'ecosistema marí amb l'espai natural terrestre objecte de
protecció, avalada per la millor evidència científica existent. En
aquest cas no s'han iniciat els estudis per demostrar la
continuïtat ecològica atès que no hi ha confrontat cap espai
natural protegit. Per tant, continua sent de competència estatal.
Malgrat això, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori fa un seguiment anual de l'evolució de les praderies de
posidònia amb l'objecte de prendre les mesures, si és el cas, per
assegurar un estat de conservació favorable d'aquest hàbitat.
Les dades obtingudes d'aquest estudi es trameten
periòdicament a la Comissió Europea com a part de les
obligacions derivades de l'article 17 de la Directiva 92/43 CEE.
En aquest escenari, es continuarà amb les tasques de
seguiment de l'estat de conservació de posidònia a totes les Illes,
i especialment en aquesta zona, solAlicitant a l'òrgan competent
informació sobre l'evolució del es actuacions que emprengui i
instant-lo, si és el cas, perquè les prengui.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 5203/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui que es respongui, tant si és
amb una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears.
L'ACIB només ha subscrit un conveni de colAlaboració des
de l'inici de la legislatura fins avui, ha estat amb l'Advocacia de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 5202/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
(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 l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental.

•
•
•
•
•
•

Els convenis subscrits són:
Ajuntament de Fornalutx. Abastiment d'aigua potable.
Ajuntament de Formentera. Abastiment d'aigua potable.
Ajuntaments de Santanyí i Felanitx. Millora del sanejament
i depuració en alta de Cala Ferrera.
Ajuntament de Santa Eugènia. Sanejament i depuració nucli
Ses Coves (Santa Eugènia).
Ajuntament de Muro. Abastiment d'aigua potable.
UTE (GIREF) + CI Eivissa. Gestió dels residus de
depuradora (Eivissa).
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AW)
A la Pregunta RGE núm. 5214/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per Espais de Natura Balear. (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 Espais de Natura Balear.
•

•

•

•

•

•

Conveni de colAlaboració entre la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori mitjançant l'entitat Espai s de
Natura Balear i l'Ajuntament de ses Salines per a la
realització d'inversions encaminades ala divulgació del parc
nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera pe un
import de 81.717,77 euros.
Conveni de colAlaboració entre la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori mitjançant Espais de Natura
Balear i l'Ajuntament de Palma de Mallorca, per a la
realització d'inversions en les infraestructures del municipi,
per un import de 199.625,64 euros.
Conveni entre Espais de Natura Balear i l'IES Pasqual Calbó
i Caldés per al desenvolupament de les pràctiques
formatives en centres de treball.
Conveni entre el Centre d'Estudis de Postgrau de la
Universitat de les Illes Balears i Espais de Natura Balear per
a la realització de pràctiques dels estudiants d'estudis
oficials de postgrau.
Conveni específic de cooperació educativa entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i Espais de Natura
Balear per la realització de pràctiques acadèmiques externes
en entitats colAlaboradores pel còmput de crèdits.
Conveni entre la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears i Espais de Natura
Balear per executar les mesures judicials de prestació en
benefici de la comunitat i tasques socioeducatives que
imposen els jutjats de menors.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 5216/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per FOGAIBA. (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 FOGAIBA.
•

•

•

Conveni de la Conselleria de Presidència i el FOGAIBA, de
27 de juliol de 2011, d'assistència jurídica per a la
representació i la defensa judicial del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (pel procediment de
conflicte colAlectiu 639/2011).
Conveni de la Conselleria de Presidència i el FOGAIBA, de
27 d'octubre de 2011, d'assistència jurídica per a la
representació i la defensa judicial del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (general).
Acord de colAlaboració entre SITIBSA i FOGAIBA pera la
realització de la càrrega de dades pel mapa d'explotacions
agràries de les Illes Balears, de 17 de maig de 2012.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 5219/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí , relativa a convenis signats
per Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU).
(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 en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU).
En resposta a la seva solAlicitud de data de 21 de juny de
2012 sobre la relació dels convenis subscrits des de l'inici de la
legislatura i fins la data actual per GEIBSAU, són els següents:
1. Conveni de colAlaboració entre Gestió d'Emergències de les
Illes Balears, SAU i l'Ajuntament d'Alaró per dotar de material
divers a l'Agrupació Municipal de Voluntaris de Protecció Civil,
signat el 12 de desembre de 2011.
2. Conveni de colAlaboració entre Gestió d'Emergències de les
Illes Balears, SAU i l'Ajuntament de Llubí per dotar d'un
desfibrilAlador extern semiautomàtic a l'Agrupació Municipal de
Voluntaris de Protecció Civil, signat el 15 de desembre de 2011.
3. Conveni de colAlaboració entre Gestió d'Emergències de les
Illes Balears, SAU i l'Ajuntament de Sencelles per dotar d'un
desfibrilAlador extern semiautomàtic a l'Agrupació Municipal de
Voluntaris de Protecció Civil, signat el 23 de desembre de 2011.
4. Addenda al conveni de colAlaboració entre Gestió
d'Emergències de les Illes Balears, SAU i el Consell Insular de
Menorca en matèria d'emergències, de data de 24 de febrer de
2012.
5. Acord de colAlaboració entre el centre educatiu i el centre de
treball per al desenvolupament de les pràctiques formatives en
centres de treball, de data 13 d'abril de 2012.
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6. Conveni de colAlaboració entre Gestió d'Emergències de les
Illes Balears, SAU i l'Escola Balear d'Administració Pública per
dotar de tres desfibrilAladors de formació a aquesta darrera, de
data de 9 de maig de 2012.
7. Addenda segona a l'Acord de cooperació entre l'Ajuntament
de Muro i Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU per
al desenvolupament, control i l'adequació del Pla de seguretat a
les platges de les Illes Balears, de data 15 de juny de 2006
(formalitzat en data de 28 de maig de 2012).
8. Document d'adhesió a l'addenda al conveni marc de
colAlaboració que subscriu l'Escola Balear d'Administració
Pública amb les altres administracions públiques, els
organismes públics i altres ens del sector públic que s'hi
adhereixin, per a la participació del seu personal en les activitats
formatives de l'EBAP, de data 21 de juny de 2012.
9. Conveni de colAlaboració entre Gestió d'Emergències de les
Illes Balears, SAU i l'Ajuntament des Migjorn Gran per al
desenvolupament, control i l'adequació del Pla de seguretat a les
platges de les Illes Balears, de data de 2 de juliol de 2012.
Marratxí, 20 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 5220/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per Gestió Urbanística de Balears, SA. (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 Gestió Urbanística de Balears, SA.
No s'han subscrit convenis de colAlaboració ni amb
l'Administració Pública ni amb cap entitat privada.
Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 5226/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per l'Institut Balear de la Natura. (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 l'Institut Balear de la Natura.
L'Ibanat ha subscrit un conveni de colAlaboració amb la
Fundació Nous Vents, des de l'inici de legislatura fins avui.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 5231/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a
la utilització de la figura del conveni convenis signats per
l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears
(IQUA). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 5243/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a
la utilització de la figura del conveni convenis signats per
Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Relació de convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes
Balears (IQUA).

Relació de convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears SA.

L'Institut de Qualitat Agroalimentària (IQUA) és una unitat
administrativa sense personalitat jurídica, amb rang de servei,
adscrita a la Direcció General de Medi Rural i Marí i per tant,
no és un centre de cost.

El consell d'administració de SITIBSA va aprovar el 14 de
maig de 2014 autoritzar la signatura d'un conveni amb l'empresa
pública FOGAIBA.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 5234/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
pel Palau de Congressos de Palma, SA. (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 pel Palau de Congressos de Palma, SA.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 5246/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per Tramvia de la Badia de Palma, SA. (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 Tramvia de la Badia de Palma, SA.
No hi ha cap conveni.

No hi ha cap conveni de colAlaboració subscrit pel Palau de
Congressos de Palma, SA des de l'inici de legislatura i fins el
dia d'avui, ni amb una administració pública ni amb una entitat
privada.
Palma, 18 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 5249/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per la Fundació Balears a l'Exterior. (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 en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Fundació Balears a l'Exterior.
Durant aquest període no s'ha signat cap conveni de
colAlaboració.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 5263/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per la Fundació Jardí Botànic de Sóller. (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 Jardí Botànic de Sóller.
La Fundació Jardí Botànic de Sóller no té cap dependència
ni funcional ni orgànica amb la conselleria.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 5267/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per la Fundació per al Desenvolupament Sostenible. (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 al Desenvolupament Sostenible.
Conveni de colAlaboració entre la companyia Recreación
Medieval Podendo Blanco i la Fundació Balears Sostenible.
Palma, 25 de juny de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 5268/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per la Fundació per al Suport i Promoció de l'Esport-Illesport.
(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 per al Suport i Promoció de l'EsportIllesport.
S'adjunta relació de convenis signats tant amb clubs de
participació colAlectiva com amb clubs de participació
individual. A més, en data 5 de gener de 2012 se signà un
conveni amb IB3, per a la promoció de l'esport a través de la
"Cursa de la Dona".
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra a disposició dels senyors
diputats i les senyores diputades.
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Palma, 25 de juny de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 5273/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la
utilització de la figura dels convenis signats per la Conselleria
d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny
de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
d'Administracions Públiques per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?
La motivació per la qual es va utilitzar la figura del conveni
de colAlaboració és la següent:
En relació amb els convenis que es detallen tot seguit, no
s'ha impedit la concurrència de l'oferta i no correspon la
subscripció d'un contracte ni la concessió d'una subvenció atès
que es tracta de convenis sense contingut econòmic:
OBJECTE

ENTITAT
SUBSCRIPTORA

SITUACIÓ

Protocol general de colAlaboració
obres demolició Pont del Riuet
de Porto Cristo

Ajuntament de
Manacor

Signat 15/11/2011

Conveni l'Ajuntament de
Llucmajor per l'operació d'un
Centre Remot del Sistema
Integral de Gestió d'Emergències
112

Ajuntament de
Llucmajor

Conveni signat
30/06/2011

Conveni Ajuntament d'Andratx
per l'operació d'un Centre Remot
del Sistema Integral de Gestió
d'Emergències 112

Ajuntament d'Andratx

Conveni signat
25/07/2011

Conveni amb consolat de
Croàcia per establir sistemes de
comunicació d'incidents
d'emergències SEIB-112

Consolat de Croàcia

Conveni signat
15/11/2011

Conveni amb consolat d'Equador
per establir sistemes de
comunicació d'incidents
d'emergències SEIB-112

Consolat d'Equador

Conveni signat
28/10/2011

Conveni Ajuntament de Son
Servera per l'operació d'un
Centre Remot del Sistema
Integral de Gestió d'Emergències
112

Ajuntament de Son
Servera

Conveni signat
20/02/2012

Conveni Ajuntament d'Alcúdia
per l'operació d'un Centre Remot
del Sistema Integral de Gestió
d'Emergències 112

Ajuntament d'Alcúdia

Conveni signat
21/02/2012

Conveni amb IGME per a
l'intercanvi de prestacions en el
marc dels riscos geològics lligats
als moviments de vessants

Instituto Geològico y
Minero de España

Conveni signat
14/12/2011

Conveni Consell de Mallorca per
la incorporació de la Central
d'Emergències del Consell de
Mallorca al Sistema Integral de
Gestió d'Emergències 112

Consell de Mallorca

Conveni signat
14/12/2011
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Marratxí, 24 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 5309/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats per
l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears
(IQUA). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut de
Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?
L'Institut de Qualitat Agroalimentària (IQUA) és una unitat
administrativa sense personalitat jurídica, amb rang de servei,
adscrita a la Direcció General de Medi Rural i Marí i, per tant,
no és un centre de cost que pugui signar convenis.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Quina motivació es va utilitzar per part de Tramvia de la
Badia de Palma per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis
de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la
legislatura i fins avui en què es respongui?
No hi ha cap conveni de colAlaboració signat.
Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 5327/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a
la utilització de la figura del conveni convenis signats per la
Fundació Balears a l'Exterior. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny
de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Balears a l'Exterior per a la utilització de la figura del conveni
de colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis
de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la
legislatura i fins avui en què es respongui?
No s'ha signat cap conveni.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 5315/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a
la utilització de la figura del conveni convenis signats per
Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears SA.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de Promocions
Comunitat Autònoma de les Illes Balears SA per a la utilització
de la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?
Des de l'empresa CAIB PATRIMONI SAU, no s'ha signat
cap conveni de colAlaboració.
Marratxí, 20 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 5324/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats per
Tramvia de la Badia de Palma. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny
de 2012).

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

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 5333/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats per
la Fundació de Pràctica Jurídica. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut de
Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?
En contestació a la solAlicitud de resposta escrita núm.
RGEP 5333/2012, vist el contingut de la iniciativa us inform
que el Consell de Govern, de dia 30 d'abril de 1999, acordà
l'autorització per a la participació de la CAIB com a patró nat de
la Fundació Escola de Pràctica Jurídica, juntament amb d'altres
entitats.
Els estatuts de la Fundació disposen que representen als
patrons, prèvia designació per l'òrgan legal o estatutàriament
competent a l'efecte, dues persones del Govern de les Illes
Balears.
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No ens consta que s'hagi subscrit cap conveni de
colAlaboració per part de la Fundació per a la pràctica jurídica
des de l'inici de la legislatura fins avui. En tot cas, seria més
adient que a la present iniciativa respongués la Fundació a
través del seu president.
Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 5338/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats per
la Fundació Jardí Botànic de Sóller. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Jardí Botànic de Sóller per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?
La Fundació Jardí Botànic de Sóller no té cap dependència
ni funcional ni orgànica amb la conselleria.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 5345/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a
la utilització de la figura del conveni convenis signats per la
Fundació Santuari de Lluc. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Santuari de Lluc per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis
de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la
legislatura i fins avui en què es respongui?
Des de l'inici de la legislatura fins avui, la Fundació Santuari
de Lluc no ha subscrit cap conveni de colAlaboració.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 5353/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB
núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació actualitzada de les línies d'ajudes o subvencions
que s'hagin convocat o s'hagin de convocar durant l'exercici
pressupostari 2011 perla Conselleria de Turisme i Esports,
amb indicació dels imports a què se destinen, l'objectiu o la
finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.
Subvencions Direcció General d'Esports-2011
1. Trasllats península
Convocatòria
Resolució del conseller de Presidència, de 28 de gener de
2011, per la qual es convoquen ajuts als esportistes de les Illes
Balears, per facilitar-los els desplaçaments per assistir al es
competicions oficials dels diferents calendaris federatius de
l'any 2011 (BOIB núm. 17 de 3 de febrer de 2011).
Objecte
Finançar el 50% del cost dels bitllets d'avió i de vaixell dels
esportistes i dels clubs de les Illes Balears relatius als
desplaçaments a la península, a les Illes Canàries, a Ceuta i a
Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents
calendaris federatius.
Import de la convocatòria
275.000,00 euros.

Beneficiaris
1. Clubs esportius inscrits en el Registre d'Entitats
Esportives de les Illes Balears.
2. Esportistes de les Illes Balears de les categories juvenil,
júnior, sènior o absoluta.
3. Federacions esportives de les Illes Balears inscrites en el
Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
4. Esportistes i clubs esportius de les Illes Balears inscrits en
el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, federats a
la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi
federació esportiva de les Illes Balears.
2. Trasllats interilles
Convocatòria
Resolució del conseller de Presidència, de 28 de gener de
2011, per la qual es convoquen ajuts als esportistes de les Illes
Balears per facilitar-los els desplaçaments per assistir a les
competicions oficials dels diferents calendaris federatius de
l'any 2011 (BOIB núm. 17 de 3 de febrer de 2011).
Objecte
Finançar el cent per cent del cost dels bitllets d'avió i de
vaixell dels esportistes i dels clubs de les Illes Balears relatius
als desplaçaments entre les Illes Balears per assistir a les
competicions oficials dels diferents calendaris federatius.
Import de la convocatòria
1.800.000,00 euros.
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Beneficiaris
1. Clubs esportius inscrits en el Registre d'Entitats
Esportives de les Illes Balears.
2. Esportistes de les Illes Balears de les categories juvenil,
júnior, sènior o absoluta.
3. Federacions esportives de les Illes Balears inscrites en el
Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
4. Esportistes i clubs esportius de les Illes Balears inscrits en
el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, federats a
la federació espanyola corresponent, en el cas que no hi hagi
federació esportiva de les Illes Balears.

Subvenció a Germatur Gestión, SL, per contribuir al
finançament de les despeses d'organització i desenvolupament
de la XXI Challenge Ciclista a Mallorca durant els dies 5, 6, 7,
8 i 9 de febrer de 2012 per un import de 170.000 euros. (Decret
5/2012, del 3 de febrer, BOIB núm. 17 de 4 de febrer de 2012)
(Resolució de concessió 17 d'abril de 2012).

3. Suport a l'acció de les federacions esportives de les Illes
Balears

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 5362/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Convocatòria
Resolució del conseller d'Esports i Joventut, de 14 de maig
de 2008, per la qual s'aproven les bases de la convocatòria de les
subvencions per al suport a l'acció de les federacions esportives
de les Illes Balears (BOIB núm. 74 de 29 de maig de 2008).
Objecte
Atendre necessitats derivades del desenvolupament de
l'activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes
Balears i del manteniment de l'organització d'aquestes, tenint en
compte les necessitats organitzatives d'una estructura
territorialitzada. És una línia de subvencions plurianual: 20082011.
Import de la convocatòria
Per a l'any 2011 es va destinar un import de 280.000,00
euros.
Beneficiaris
Federacions esportives de les Illes Balears inscrites en el
Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
4. Subvencions directes
1. Reial Club Nàutic de Palma, per finançar part de les
despeses d'organització de la 42a edició del Trofeu SAR
Princesa Sofia - 60.000,00 euros.
2. Federació Balear de Piragüisme, per finançar part de les
despeses d'organització de la 7a Prova de la II Copa del Món de
Caiac de Mar a celebrar a Formentera el 17 de setembre de 2011
- 15.000,00 euros.
Palma, 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 5360/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB
núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per la Conselleria
de Turisme i Esports sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

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

Relació de les subvencions concedides per l'Agència Balear
de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica
corresponent.
L'Agència Balear de l'Aigua i de Qualitat Ambiental no ha
concedit cap subvenció.
Palma, 19 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 5369/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears sense promoure la publicitat
i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears té una
naturalesa d'òrgan colAlegiat adscrit a la conselleria competent
en matèria de Medi Ambient i, per tant, no és un centre de cost
autònom.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
BW)
A la Pregunta RGE núm. 5370/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides pel Consorci de Transports de Mallorca. (BOPIB
núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides pel Consorci de
Transports de Mallorca sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.
No hi ha cap subvenció concedida.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 5372/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per l'Escola Balear d'Administració Pública.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per l'Escola Balear
d'Administració Pública sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.
Les úniques subvencions que, des de l'inici de la legislatura,
concedeix l'EBAP són les beques per a transport als integrants
del programa FIOP, per dia d'assistència al curs, les quals són
publicades al BOIB. Concretament al núm. 88, de 19 de juny de
2012, per les que fan referència al segon semestre del 2012.
Marratxí, 20 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 5374/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Espais de Natura Balear. (BOPIB núm. 52, de
22 de juny de 2012).
Relació de subvencions concedides per Espais de Natura
Balear sense promoure publicitat i concurrència, d'acord amb
la normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.
Aquestes són les subvencions directes que ha concedit
Espais de Natura Balear:
• Conveni de colAlaboració entre la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori mitjançant l'entitat Espais de
Natura Balear i l'Ajuntament de Ses Salines per a la
realització d'inversions encaminades a la divulgació del Parc
nacional marítim-terrestre de l'arxipèlag de Cabrera,
autoritzat en la sessió del Consell Directiu de 5 de desembre
de 2011.
• Conveni de colAlaboració entre la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori mitjançant l'entitat Espais de
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Natura Balear i l'Ajuntament de Palma de Mallorca, per a la
realització d'inversions en les infraestructures del municipi.
El Decret 71/2006, de 28 de juliol, de creació, organització
i règim jurídic de l'empresa pública Espais de Natura Balear,
estableix que correspon a Espais de Natura Balear l'exercici de
les funcions de gestió i manteniment dels espais naturals
protegits i dels parcs nacionals de les Illes Balears declarats, de
conformitat amb la legislació estatal o autonòmica.
A les Illes Balears es troba el Parc Nacional
Marítimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, les àrees
d'influència socioeconòmica del qual són Palma i Ses Salines.
El Reial Decret 1229/2005, de 13 d'octubre, pel qual es
regulen les subvencions públiques amb càrrec als pressuposts
generals de l'Estat en les àrees s'influència socioecònomica dels
parcs nacionals, estableix en el seu article 2 que podran resultar
beneficiaris de les subvencions els ajuntaments dels municipis
situats a l'àrea d'influència socioeconòmica dels parcs nacionals,
amb la finalitat de promoure el desenvolupament sostenible de
les poblacions que comptin dins el seu territori amb parcs
nacionals.
L'article 5.2 del Reial Decret 1229/2005 estableix que, amb
caràcter ordinari les subvencions es tramitaran en règim de
concurrència competitiva, llevat que les comunitats autònomes
apliquin qualsevol dels procediments establerts a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el cas
de les inversions en les àrees d'influència socioeconòmica dels
parcs nacionals referides a millora dels serveis prestats per
l'Administració local. L'article 28 de la Llei 38/2003, estableix
que l'instrument habitual per canalitzar les subvencions
mitjançant concessió directa és el conveni.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 5388/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja de torrents
(II). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quins torrents són els que netejarà la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori l'any en curs, 2012?
La Direcció General de Recursos Hídrics durant el 2012
netejarà els següents torrents:
- Torrent de na Joanota.
- Torrent d'es Peleg.
- Síquies de son Mascaró.
- Síquies de son Coll Nou.
- Síquies de son Coll Vell.
- Síquies de son Trobat i Castellitx.
- Torrent Cr. Equador, Palma.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 5389/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja de torrents
(III). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quines actuacions concretes es faran als torrents que té
previst netejar la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori?
En relació a la iniciativa parlamentària indicada a dalt, la
Direcció General de Recursos Hídrics informa el següent:
Torrent
Na Joanota i Es Peleg
Son Mascaró, Son Coll Nou.
Son Coll Vell, Son Trobat
i Castellitx
Torrent Cr. Equador.

Actuació
Desbrossament i neteja.
Desbrossament i neteja.
Desbrossament i neteja.
Construcció solera.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 5390/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (I). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents de Na Marranxa, S'Estret, Sollerich i Rafal Garcés,
dels termes municipals d'Alaró, Consell i Sencelles?
- Data de finalització: 14 de febrer de 2012.
- Acta de recepció: 6 de març de 2012.
- Aprovació certificació final: 18 de maig de 2012.
- Situació expedient: en termini de garantia fins el 6 de març
de 2013.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 5392/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (III). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents dels termes municipals d'Artà i Santa Margalida?
Les esmentades obres s'han rebut parcialment en data 8 de
maig de l'any en curs, trobant-se en execució la reconstrucció
dels murs, així com la retirada de restes de material resultants
dipositats a la zona de servitud de la Síquia Real de Santa
Margalida.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 5393/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja de torrents
(IV). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents de Na Joanota i Es Peleg, al terme municipal de
Llucmajor?
Data de finalització: 10 de maig de 2012.
Acta de recepció:
5 de juny de 2012.
Aprovació certificació final: pendent d'aprovació.
Situació expedient: en termini de garantia fins el 5 de juny
de 2013.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 5394/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (V). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents que es troben en el terme municipal de Calvià?
En aquest terme municipal s'han dut a terme les següents
actuacions:
"Conservació i manteniment del torrent de Galatzó i efluents,
T.M. Calvià"
- Data de finalització: 2 de març de 2012.
- Acta de recepció: 30 de març de 2012.
- Aprovació certificació final: 27 d'abril de 2012.
- Situació expedient: en termini de garantia fins el 30 de
març de 2013.
"Adequació dels torrents que discorren per les proximitats de
Santa Ponça i Peguera, T.M. Calvià"
- Data de finalització: 30 de gener de 2012.
- Acta de recepció: 2 de febrer de 2012.
- Aprovació certificació final: 29 de març de 2012.
- Situació expedient: en termini de garantia fins el 2 de
febrer de 2013.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

BOPIB núm. 61 - 10 d'agost de 2012
Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 5395/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (VI). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
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CI)
A la Pregunta RGE núm. 5398/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (IX). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).

En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents que travessen els termes municipals de Felanitx,
Campos i Ses Salines?

En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents de Bàrbara, Sa Riera, Son Xigala, Son Berga, Son
Armadans i Mal Pas del terme municipal de Palma?

- Data de finalització: 25 de març de 2012.
- Acta de recepció: 25 d'abril de 2012.
- Aprovació certificació final: Pendent d'aprovació.
- Situació expedient: en termini de garantia fins el 25 d'abril
de 2013.

- Data de finalització: 21 de febrer de 2012.
- Acta de recepció: 13 de març de 2012.
- Aprovació certificació final: 29 de març de 2012.
- Situació expedient: en termini de garantia fins el 13 de
març de 2013.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 5396/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (VII). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 5399/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (X). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).

En quin estat d'execució es troben les actuacions al torrent
de Manacor tram EDAR a la confluència amb el torrent de na
Borges, al terme municipal de Manacor?

En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents Gros, Coanegra i afluents que es troben als termes
municipals de Palma i Marratxí?

- Data de finalització: 13 de febrer de 2012.
- Acta de recepció: 12 de març de 2012.
- Aprovació certificació final: 27 d'abril de 2012.
- Situació expedient: en termini de garantia fins el 12 de
març de 2013.

- Data de finalització:
09/02/2012
- Acta de recepció:
12/03/2012
- Aprovació certificació final: 29/03/2012
- Situació expedient: en termini de garantia fins 12/03/2013.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 5397/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (VIII). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents de Montblanch-Binicuabell, Síquia Reial i afluents
dels termes municipals d'Ariany i Maria de la Salut?
- Data de finalització: 10 de juny de 2012.
- Acta de recepció: Pendent de recepció de les obres.
- Situació expedient: Pendent de l'acta de recepció.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 5400/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (XI). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents del terme municipal de Pollença?
Les esmentades obres es troben finalitzades, exceptuant un
tram de 1.000 metres del torrent de Can Roig-s'Arboçar i el tram
del torrent d'Es Rec-Almadrava que discorre per S'Albufereta.
En ambdós trams les obres es troben suspeses per presència
d'aigua en el llit i en espera de finalització de l'època de cria de
les aus, respectivament. A mitjans del present mes hauran
finalitzat les causes de la suspensió i es procedirà al aixecament
de la suspensió i a l'execució de les obres.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 5401/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (XII). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
En quin estat d'execució es troben les actuacions al torrent
Na Borges (tram de Can Panxeta) als termes municipals de
Petra i Manacor?

Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 5404/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (XV). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents de Massanella, Búger, Ses Fontanelles i afluents?

- Data de finalització vigent: 2 de setembre de 2012.
- Situació expedient: en execució, pendent de finalització.

- Data de finalització:
05/03/2012
- Acta de recepció:
15/03/2012
- Aprovació certificació final: 27/04/2012
- Situació expedient: en termini de garantia fins 15/03/2013.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 5402/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (XIII). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 5405/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (XVI). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).

En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents que travessen els termes municipals de Muro i Sa
Pobla?

En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents Major i Biniaraix, al termes municipals de Sóller i
Fornalutx?

- Data de finalització: 21 de juny de 2012.
- Acta de recepció: Pendent recepció de les obres.
- Situació expedient: Pendent de l'acta de recepció.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 5403/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (XIV). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents Ca n'Amer, Ses Planes, Sa Blanquera i Port Nou als
termes municipals de Sant Llorenç des Cardassar i Son
Servera?
- Data de finalització:
09/02/2012
- Acta de recepció:
14/03/2012
- Aprovació certificació final: 29/03/2012
- Situació expedient: en termini de garantia fins 14/03/2013.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

- Data de finalització:
15/07/2012
- Situació expedient: en execució, pendent de finalització.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CQ)
A la Pregunta RGE núm. 5406/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (XVII). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents i/o síquies de Son Pujol, Pina, Vilafranca, Solanda i
Banyeres als termes municipals de Vilafranca de Bonany, Sant
Joan, Montuïri i Porreres?
les esmentades obres s'han rebut parcialment en data 27 de
març de l'any en curs, trobant-se en suspensió temporal parcial
la part de l'obra referida al tram de torrent de Sant Martí en el
terme municipal de Vilafranca, on l'aigua existent en les finques
confrontant amb el torrent impossibilitava l'accés amb
maquinària i, per tant, l'execució dels treballs.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 5407/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (I). (BOPIB núm. 52,
de 22 de juny de 2012).
S'han detectat punts de contaminació, abocaments tòxics o
fugues en alguna de les actuacions dutes a terme als torrents
de Mallorca per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori durant els treballs executats tant l'any
2011 com dins el 2012?
Consultats els agents de Medi Ambient que varen intervenir
a les campanyes de neteja, han manifestat que no els consta cap
incidència.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 5419/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pressupost
PLANDISA. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Com accionista de PLANDISA, ens podria informar de quin
pressupost compta l'esmentada empresa per a aquest any
2012?
El pressupost estimat de PLANDISA per a l'any 2012 és de
649.250 euros.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CT)
A les Preguntes RGE núm. 5445/12 i 5365/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
subvencions per l'ATB i per l'Agència de Turisme de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per l'ATB i per
l'Agència de Turisme de les Illes Balears sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica
corresponent.
Any 2011:
- Subvenció directa, data 17 de març de 2011, a
l'Ajuntament de Felanitx per a la XIV edició del Triatlon de
Porto Colom, per un import de 24.000 euros.
- Subvenció directa, data 21 de març de 2011, a SEBIME
per a promoció, per un import de 300.000 euros.
- Subvenció directa, data 15 de febrer de 2011, al Museu de
Fra Juníper Serra per un import de 110.330,7 euros, per a la
realització d'obres de rehabilitació de les cases del museu.
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- Subvenció directa, data 15 de març de 2011, a l'Associació
de Barmans de Balears per un import de 4.000 euros per fer
front al pagament de la despesa del concurs regional.
- Subvenció directa, data 21 de març de 2011, a l'Associació
Cultural Albopas per un import de 9.000 euros per sufragar la
despesa del trasllat a Barcelona per a la celebració de Sa Pobla
a Gràcia.
Any 2012: cap.
Palma, 5 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CU)
A la Pregunta RGE núm. 5446/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per IBAVI. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
Relació de les subvencions concedides per IBAVI sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.
L'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) no ha tramitat ni
atorgat cap subvenció de la manera en què es planteja a la
pregunta.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CW)
A la pregunta RGE núm. 5453/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per l'Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears sense promoure
la publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa
bàsica estatal de subvencions i la normativa autonòmica
corresponent.
L'any 2011es varen concedir tres subvencions, a l'empara de
l'article 7.1.c de la vigent llei de subvencions (Decret legislatiu
2/2005, de 28 de setembre, Text refós de la Llei de
subvencions), concretament:
- Centre Tecnològic Balear de la Fusta (CETEBAL), fins a
un import de 90.000 euros.
- Institut Tecnològic de la Bijuteria (ITEB), fins a un import
de 90.000 euros.
- PIMELAB-PIME Menorca, fins a un import de 22.000
euros.
Es corresponen amb tres centres tecnològics únics a la nostra
comunitat. Els tres daten de març de 2011, i no s'ha concedit cap
nou ajut des d'aleshores.
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Palma, 2 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
CX)
A la Pregunta RGE núm. 5455/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les
Illes Balears (IQUA). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Ordre de Publicació
CZ)
A la Pregunta RGE núm. 5458/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Palau de Congressos de Palma, SA. (BOPIB
núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per Palau de
Congressos de Palma, SA sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.
No s'ha concedit cap subvenció.

Relació de les subvencions concedides per l'Institut de
Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.
L'Institut de Qualitat Agroalimentària (IQUA) és una unitat
administrativa sense personalitat jurídica, amb rang de servei,
adscrita a la Direcció General de Medi Rural i Marí i, per tant,
no és un centre de cost.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CY)
A la Pregunta RGE núm. 5456/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per ISBA. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per ISBA sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.
Cap dels articles 31 i 32 de l'Estatut d'Autonomia no atorga
competències a l'Administració autonòmica en matèria de
societats de garantia recíproca.
No obstant això, aquesta administració no té constància de
cap subvenció concedida per ISBA, tal vegada que no és
aquesta la funció ni el tipus d'activitat característica d'una SGR.
Dita informació, en el seu cas, s'hauria de demanar a la
propera entitat.
Palma, 5 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

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

Ordre de Publicació
DA)
A la Pregunta RGE núm. 5459/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per ParcBit Desenvolupament, SA. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per ParcBit
Desenvolupament, SA sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.
ParcBit Desenvolupament, SA no ha concedit cap
subvenció.
Palma, 5 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
DB)
A la Pregunta RGE núm. 5460/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 52, de
22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per Ports de les Illes
Balears sense promoure la publicitat i la concurrència, d'acord
amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.
No s'ha concedit cap subvenció.
Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
DC)
A la Pregunta RGE núm. 5462/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per SEMILLA. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).

Ordre de Publicació
DF)
A la Pregunta RGE núm. 5469/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Tramvia de la Badia de Palma. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).

Relació de les subvencions concedides per SEMILLA sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent?

Relació de les subvencions concedides per Tramvia de la
Badia de Palma sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.

SEMILLA SA no ha concedit subvencions sense promoure
la publicitat i la concurrència, des de què iniciarem aquesta nova
legislatura.
Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DD)
A la Pregunta RGE núm. 5466/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, SA. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per Serveis
d'Informació Territorial 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.
SITIBSA no ha concedit cap subvenció des de l'inici de la
legislatura.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DE)
A la Pregunta RGE núm. 5467/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Serveis Ferroviaris de Mallorca. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per Serveis
Ferroviaris de Mallorca sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.
No tenim constància de cap subvenció concedida per Serveis
Ferroviaris de Mallorca.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

No hi ha cap subvenció concedida.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DG)
A la Pregunta RGE núm. 5477/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Promocions Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, SA. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per Promocions
Comunitat Autònoma 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.
Des de l'empresa CAIB Patrimoni SAU no s'ha concedit cap
subvenció.
Marratxí, 20 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
DH)
A la Pregunta RGE núm. 5526/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a liquidació
dels pagaments a les navilieres. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Quin és l'estat de liquidació dels pagaments a les navilieres
en concepte de descompte de residents? Si n'és el cas,
quantitats pendents de cobro a dia 31 de maig de 2012.
Expedients de l'any 2010
Pendent de pagament en 2010 (Fase ADOP): 0,00i.
Pagat: 1.305.064,12i.
Pendent de pagament en 2011 (Fase ADOP): 0,00i.
Pagat: 2.694.517,19i.
Pendent de pagament
1.534.088,68i.
Pagat: 1.119.358,20i

en

2012

(Fase

ADOP):
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Expedients de l'any 2011
Pendent de pagament en 2011 (Fase ADOP): 0,00i.
Pagat: 0,00i.
Pendent de pagament en 2012 (Fase ADOP): 718.580,45i.
Pagat: 205.660,67i.
Expedients de l'any 2012
Pendent de pagament en 2012 (Fase ADOP) 0,00i
Pagat: 0,00i
Total període 2010-2012
Pendent de pagament (Fase ADOP): 2.252.669,13i.
Pagat: 5.324.600,18i.
Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DI)
A la Pregunta RGE núm. 5527/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a quantitats
rebudes per les navilieres. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
Quines són les quantitats rebudes per les navilieres que
operen entre Eivissa i Formentera en concepte de descompte
de resident per part del Govern balear desglossades per
naviliera i des de l'1 de juny de 2012?
Eurolínies Marítimes 36.706,44i
Mediterrània Pitiüsa 11.295,32i
Transmapi
18.575,00i
Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DJ)
A la Pregunta RGE núm. 5677/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a reunions amb
els sindicats. (BOPIB núm. 56 de 19 de juliol de 2012).
En quines dates ha mantingut reunions o contactes formals
el Conseller de Turisme i Esports amb els sindicats de la
nostra comunitat?
Totes les vegades que m'ho han solAlicitat i en totes les
ocasions que hem coincidit en meses, consells de direcció i
consells d'administració.
Palma, 26 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DK)
A la Pregunta RGE núm. 5678/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a reunions amb
els sindicats (II). (BOPIB núm. 56 de 19 de juliol de 2012).
Quantes vegades i en quines dates s'ha reunit el Conseller
de Turisme i Esports o la persona delegada de la seva
conselleria amb els sindicats de la nostra comunitat autònoma
per evitar la convocatòria de vaga en el sector de l'hoteleria?
Com que és una qüestió entre particulars i com que no ho ha
solAlicitat cap de les parts no s'ha produït cap reunió.
Palma, 26 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DL)
A la Pregunta RGE núm. 5767/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a aturada del servei
de tren i metro (I). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quins foren els motius que provocaren l'aturada del servei
de tren i metro el passat dia 2 de juliol de 2012?
A l'incident es va cremar un transformador d'intensitat a la
cabina de mesura del Centre de Maniobra i Mesura (CMM) de
Sta. Elisabet, des d'on s'alimenten totes les instalAlacions de
tracció de SFM.
Aquest fet va deixar sense subministrament elèctric de
companyia totes es instalAlacions de mitja tensió de SFM i, en
conseqüència, sense tracció elèctrica tots els trens. Es va
aconseguir recuperar el subministrament primer
provisionalment des dels grups electrògens i, una vegada es va
poder sanejar la zona afectada, definitivament de companyia.
Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DM)
A la Pregunta RGE núm. 5931/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a aiguamolls del
port de Ciutadella. (BOPIB núm. 56 de 19 de juliol de 2012).
Quan es preveu executar el projecte aprovat definitivament
el 31 de gener de 2012, d'instalAlació elèctrica en els nous
aiguamolls del port de Ciutadella, amb un pressupost de
93.315 euros?
El darrer pressupost de la CAIB de la passada legislatura
destinava a Ports IB una partida d'uns 5 milions d'euros per a
inversions portuàries. En aquesta legislatura s'ha procedit a
aplicar el criteri de sostenibilitat, la qual cosa significa que les
actuacions i inversions s'han d'escometre en càrrec a recursos
propis de l'empresa Ports IB.
En el moment en què es tenguin els recursos necessaris es
procedirà de manera immediata a la instalAlació dels serveis
complementaris dels aiguamolls instalAlats.
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Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DN)
A la Pregunta RGE núm. 5932/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a servei
d'informació a embarcacions. (BOPIB núm. 56 de 19 de juliol
de 2012).
A quins ports de les nostres illes existeix la tarifa relativa
a la prestació del servei d'informació a embarcacions?
Únicament al port de Son Blan de Ciutadella.
Palma, 26 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Conveni entre la institució i el personal del Parlament de
les Illes Balears per al període 2012-2013.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de juliol de 2012, aprovà el Conveni entre la institució i el
personal del Parlament de les Illes Balears per al període 20122013.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Conveni entre la institució i el personal del Parlament de
les Illes Balears per al període 2012-2013
Clàusula primera
1. El present acord serà d'aplicació al personal funcionari al
servei del Parlament de les Illes Balears que presti els seus
serveis professionals i retribuïts amb càrrec als pressuposts
d’aquesta institució autonòmica.
2. El present acord produirà efectes a partir de dia 20 de juny de
2012, data en què es produí el preacord entre la institució i la
Junta de Personal, i fins el 31 de desembre de 2013.
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Clàusula segona
1. En el supòsit que hi hagi un increment de les retribucions per
als anys 2012 i 2013 serà el previst i aprovat amb caràcter
general per a l'Administració General de l'Estat i de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. L’aplicació d’aquests
increments es farà per acord de la Mesa del Parlament de les
Illes Balears.
2. En el supòsit que hi hagi altres millores en matèria d’acció
social per a les esmentades administracions, aquestes seran
d’aplicació al personal del Parlament de les Illes Balears.
L’aplicació d’aquestes millores es farà per acord pres entre la
Mesa del Parlament i la Junta de Personal.
3. Les condicions laborals (permisos, llicències, etc.) vendran
regulades a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears.
4. A les pagues de juny i desembre s'aplicarà l'acordat a la
sessió de la Mesa del Parlament de dia 16.11.94, en relació amb
la paga de desembre de 1994. El disposat al present apartat serà
d'aplicació a totes les persones que percebin retribucions amb
càrrec al capítol I de la secció 02 Parlament.
Clàusula tercera
1. El personal que per motius del servei hagi de romandre a la
seu de la cambra els dies 24 o 31 de desembre, tindrà dos dies
de lleure per cadascun d’ells.
2.1. Tenen la consideració de serveis extraordinaris:
a) Els que fan els funcionaris fora de la jornada del lloc de
feina, segons les necessitats del servei.
b) Els que fan els funcionaris dins la jornada laboral que no
constitueixen tasques pròpies de l’activitat parlamentària i que
suposen un increment de les hores.
2. Els serveis extraordinaris tenen caràcter voluntari i, com a
regla general, es compensaran amb temps de descans.
Excepcionalment, quan no sigui possible la compensació per
descans o les necessitat del servei ho aconsellin, la Mesa del
Parlament autoritzarà la compensació econòmica, prèvia
justificació amb l’informe del cap de servei.
La compensació amb temps de descans suposarà l’intercanvi
de dues hores de descans per hora de servei extraordinari, i en
farà l’autorització l’oficial major, a proposta de l’informe del
cap de servei. Aquestes quanties s’incrementaran un 30% si es
fan en horari nocturn (a partir de les 22 h) i en un 30%
addicional si recauen en horari festiu.
La quantia és la següent:
• Subgrup A1:
36,92i/hora
• Subgrup A2:
32,70i/hora
• Subgrup C1:
29,54i/hora
• Subgrup C2 i AP:
26,37i/hora
Clàusula quarta
Es mantindrà el sistema de revisió mèdica anual i voluntària,
ja establert i vigent.
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Clàusula cinquena
1. S’aplicaran al personal a què fa referència la clàusula primera
d’aquest conveni les ajudes que s’hi preveuen, d’acord amb els
principis inspiradors del Decret 135/1995, de 12 de desembre,
pel qual es regula l’acció social a favor dels funcionaris i del
personal laboral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Es limita l’import anual de les ajudes de caràcter social a
150.000,00 i, incloent-hi les ajudes per fills entre 0 i 21 anys,
tot exceptuant-ne l’ajuda per jubilació prevista al punt núm. 4
de l’annex d’aquest conveni, que tindrà una quantitat pròpia
anual en funció de les jubilacions que s’hi produeixin.
3. Pel que fa a les ajudes sanitàries incloses dins les ajudes
socials, donat que tenen com a finalitat el tractament o el
restabliment de la salut i no poden considerar-se fiscalment com
a un increment de la riquesa del beneficiari, no es trobaran
sotmeses a cap tipus de retenció de l’IRPF, conformement a les
normes tributàries vigents a cada moment.
4.1. Per a la concessió de les ajudes socials serà preceptiu
l’informe de la Junta de Personal, prèvia fiscalització favorable
de la Intervenció, a la qual se li haurà de fer arribar amb
l’antelació necessària tota la documentació que fonamenta les
despeses per ajudes socials.
4.2. Per poder accedir a les ajudes socials s’haurà de presentar
amb caràcter anual una declaració jurada de les condicions
socioeconòmiques dels membres de la unitat familiar amb dret
a percepció de les ajudes. La declaració s’haurà de presentar el
mes de gener i serà requisit indispensable per percebre-les. El
personal està obligat a comunicar a la Junta de Personal
qualsevol incidència que signifiqui una modificació d’aquells
supòsits que permeten percebre les ajudes.
4.3. Les ajudes socials no seran extensives als cònjuges, la
parella i els fills amb ingressos propis que superin el sou mínim
interprofessional.
4.4. Les peticions d’ajuda que a criteri de la Junta de Personal
resultin dubtoses es denegaran, i es notificarà a la persona
interessada el motiu de la no aprovació, a fi que faciliti les
oportunes explicacions per tal d’accedir a una nova tramitació
de la petició.
5. Les sol.licituds d’ajuda es presentaran dins el mateix any en
que s’ha produït la despesa. Un cop finalitzat l’any, es disposarà
d’una pròrroga de 30 dies per a la presentació de les sol.licituds,
exceptuant-ne els casos excepcionals que valorarà la Junta de
Personal.
6. El criteri per atorgar ajudes i el sistema de pagament en seran
els següents:
a) Pagament per mesos vençuts i sempre que les
prestacions ja s’hagin prestat, prèvia solAlicitud acompanyada de
factura oficial o document acreditatiu de la prestació i del seu
pagament. El pagament de les ajudes per fills entre 0 i 21 anys
es pagaran d’ofici per part de la cambra el mes de gener de cada
any. A totes les persones que s’incorporin a un lloc de feina en
el transcurs de l’any, se li abonaran les ajudes per fills nascuts
abans de la seva incorporació al Parlament en la part
proporcional que li correspongui, d’acord amb el temps que
hagi treballat, prèvia solAlicitud del funcionari i presentació
d’una fotocòpia del llibre de família.

b) Les factures corresponents s’hauran de presentar, com a
màxim, dins els dos mesos següents des de la finalització del
mes en què s’ha efectuat la prestació, sense perjudici d’allò
previst al punt 5. La no presentació de les factures dins el
termini esmentat implicarà que aquestes factures només
s’abonaran si en finalitzar l’exercici hi hagués crèdit
pressupostari, prèvia imputació de totes les factures presentades
dins termini.
c) En el moment que s’hagi exhaurit el 80% del crèdit
pressupostari suficient per atendre el pagament de totes les
ajudes presentades, a l’ordre de pagament tindran prioritat les
ajudes sanitàries. La resta quedaran suspeses fins a la
finalització del termini per a la presentació d’ajudes de l’any en
curs.
d) En cas que el criteri de preferència anterior no fos
suficient, es donarà preferència a les peticions d’aquells
membres del personal que no n’hagin demanada cap o que hagin
demanat menys quantitat de doblers.
Clàusula sisena
El Parlament de les Illes Balears impulsarà, mitjançant els
procediments adients, l’accés del personal funcionari al seu
servei a les noves places que puguin sorgir de la creació de la
Sindicatura de Greuges, dependent del Parlament de les Illes
Balears.
Clàusula setena
1. El Parlament facilitarà l'accés dels seus funcionaris als cursos
de formació o de perfeccionament, seminaris, etc., realitzats
dins o fora de l'àmbit de la comunitat autònoma, que tinguin o
puguin tenir relació amb el lloc de feina, acompanyat de
l'informe favorable del cap de servei. Així mateix, es donarà la
màxima publicitat a totes les comunicacions dirigides a la
cambra relatives a cursos i especialment als serveis que, per la
temàtica que es tracti, puguin ser els més interessats.
2. El Parlament promourà i realitzarà cursos propis de formació
entre el seu personal, que seran valorats en els concursos de
mèrits i d’altres proves selectives. Tindran accés a aquests
cursos tots els funcionaris independentment del departament a
què pertanyin.
3. El Parlament promourà l'assistència del personal del
Parlament als cursos de formació que realitza l'EBAP, d'acord
amb les normes de l'EBAP. Quan no sigui possible l’assistència
als cursos organitzats per l’Escola, el Parlament promourà
l’assistència a altres cursos organitzats per entitats o organismes
oficials per tal que puguin ser valorats en els concursos de
mèrits i en d’altres proves selectives.
Clàusula vuitena
A tot el personal que causi baixa per invalidesa li serà
d’aplicació la resolució aprovada a la sessió de la Mesa de dia
20 de febrer de 2002.
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Clàusula novena
Teletreball
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Annex d'ajudes socials

1. Ajudes per fills entre 0 i 21 anys, 996,71 i anuals.
La Mesa, juntament amb la Junta de Personal, per tal de
millorar l’eficàcia i l'eficiència al Parlament, estudiarà fórmules,
durant la vigència d’aquest conveni, que permetin una
introducció gradual del teletreball com un model més de treball
a la cambra. Així, s’ha de fixar en quins casos i en quines
situacions és possible implantar aquest tipus de treball com a
substitutiu i/o complementari del sistema tradicional, així com
els sistemes de control de la quantitat i la qualitat de treball
d’aquesta modalitat.
Clàusula desena
El personal funcionari podrà accedir mitjançant la Intranet
del Parlament al Registre General de Personal per tal de
consultar les dades del seu expedient personal.
Clàusula onzena
Les qüestions que es puguin suscitar per la interpretació de
les diverses clàusules de l'acord present, així com el seguiment
i el control del compliment d'aquestes, seran tractades entre la
persona o les persones que la institució assenyali i la Junta de
Personal.
Disposició final primera
Durant el període de vigència del present conveni entre la
institució i el personal per al període 2012-2013 resten vigents,
però suspesos, els següents apartats i clàusules del conveni
anterior:
a) Clàusula tercera, punt 3.
b) Clàusula sisena.
Disposició final segona
Aquest acord entre la institució i el personal entrarà en vigor
dia 20 de juny de 2012, independentment de la data de
publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
Disposició final tercera
En el cas que, iniciat l'any 2014, no s'hagués signat un nou
acord entre la institució i el personal, l'actual quedarà
automàticament prorrogat fins a la signatura d'un de nou, i
s'incrementaran totes les quantitats de l'acord amb el
percentatge corresponent a l'IPC de l’any anterior.
Per la institució, el president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
Pel personal, el president de la Junta de Personal:
Jeroni Martí i González.

2. Ajuda per atenció a ascendents de primer grau a càrrec dels
funcionaris que no gaudeixen d’ingressos propis superiors al
sou mínim interprofessional i que no disposin de patrimoni
propi, exceptuant-ne l’habitatge habitual sempre que aquest no
reporti cap tipus de benefici econòmic, 745,00 i anuals. Per a
la seva justificació es lliuraran els documents acreditatius que
permetin una demostració fefaent que la despesa es
correspongui amb l’ajuda solAlicitada.
3. Ajuda per jubilació. Aquesta ajuda es mantindrà vigent durant
la present legislatura. Es duran a terme les negociacions
oportunes per a la seva revisió d’aquí a la finalització de la VIII
legislatura.
3.1. Jubilació i cessament voluntari del servei actiu. Se
satisfarà a la persona que es jubili conformement amb
l’establert a l’article 17 de l’Estatut de Personal la quantitat
de 44.298,24 i.
3.2. Jubilació anticipada/cessament voluntari del servei
actiu. Es concediran als funcionaris que solAlicitin la
jubilació anticipada o la baixa anticipada del servei actiu i
tinguin una antiguitat mínima de 15 anys reconeguda per
l’Administració i l’edat mínima de 60 anys les ajudes
següents:
- Als 60 anys.......................9.492,48 i.
- Als 61 anys.....................11.601,92 i.
- Als 62 anys.....................13.711,36 i.
- Als 63 anys.....................15.820,80 i.
- Als 64 anys.....................17.930,24 i.
Aquesta ajuda es podrà reportar en dues anualitats o en una,
segons les disponibilitats pressupostàries. La percepció de
l’ajuda econòmica per aquestes jubilacions farà incompatible la
percepció d’una nova ajuda per jubilació ordinària quan es
compleixi l’edat de jubilació legalment prevista.
4. Ajudes per estudis. Aquestes ajudes o beques són
incompatibles amb qualsevol ajuda o subvenció que les altres
administracions públiques puguin atorgar pel mateix concepte.
A tal efecte, es lliurarà la corresponent declaració acreditativa
i responsable de no haver gaudit d’aquestes ajudes a qualsevol
altra administració.
4.1. Ajuda per estudis universitaris, perfeccionament dels
estudis universitaris (màsters, cursos de doctorat, postgraus
universitaris i experts o especialistes universitaris) i per
estudis de formació professional de grau mitjà i superior en
centres oficials o entitats privades de reconegut prestigi, per
als funcionaris i els fills fins a 664,00 i anuals. Aquesta
ajuda s'incrementarà fins a 1.660,00 i per als estudis que
forçosament s'hagin de cursar fora de Mallorca per manca
d’oferta o manca de plaça. Si els estudis s’han de realitzar a
Mallorca, però forçosament en una universitat privada, per
manca d’oferta o manca de plaça, l’ajuda serà de 1.186,00
i. Aquestes quantitats s’abonaran en cas d’una primera
matrícula de l’assignatura o curs.
Per compensació de les despeses realitzades en material
per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula, fins a
207,00 i anuals.
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4.2. Ajuda al personal per a estudis d’Accés a la Universitat
per un import màxim de 415,00 i. Per compensació de les
despeses realitzades en llibres, software o material per al
curs fins a 207,00 i anuals.
4.3. Ajuda per estudis dels fills del personal. Aquesta
modalitat té per objecte colAlaborar en les despeses dels fills
dels funcionaris en servei actiu. Per beneficiar-se d'aquesta
ajuda s’haurà de complir el requisit d’assistir a l’escoleta o
cursar estudis d'Educació Infantil, Educació Primària,
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
La quantia de l'ajuda serà la següent:
- Fills entre 0 i 3 anys, sempre que presentin els
justificants acreditatius de les despeses de l’escoleta infantil,
actualment no subvencionada; per a fills majors de 3 anys
pel servei de matinet abans de l’entrada a l’escola; i ajuda
per despeses de menjador. S’abonarà un import de 745,00 i
anuals per fill.
- Per a l'adquisició de llibres i material necessari per al
desenvolupament del curs escolar, prèvia justificació, i per
un import màxim de 250,00 i anuals per fill.
4.4. Ajuda per estudis i material necessari per al
desenvolupament dels cursos de la llengua catalana per al
funcionari o la funcionària, els cònjuges, la parella i els fills,
fins a 250,00 i anuals.
4.5. Ajuda per estudis i material necessari per al
desenvolupament dels cursos de llengües estrangeres per al
funcionari o la funcionària, els cònjuges, la parella i els fills,
fins a 250,00 i anuals.
5. En relació amb les ajudes sanitàries que es relacionen a
continuació no es procedirà al pagament de les que siguin
cobertes totalment pel Sistema Nacional de la Seguretat Social.
Aquelles ajudes que ho siguin parcialment podran ser
presentades en la part que pertoqui.
5.1. Ajuda per ortodòncia, fins a 498,00 i per any, llevat de
casos extraordinaris a valorar per la Junta.
5.2. Ajudes per despeses odontològiques i per pròtesis
odontològiques i traumatològiques, fins a 498,00 i per any,
llevat de casos extraordinaris a valorar per la Junta.
5.3. Per a despeses oftalmològiques, fins a 498,00 i anuals.
Per poder accedir a aquesta ajuda serà preceptiva la
presentació d’un informe mèdic de l’oftalmòleg o de l’òptic.
5.4.- Per a pròtesis otorrinolaringològiques, fins a un màxim
de 240,00 i anuals.
5.5. Per a plantilles i material ortopèdic, fins a un màxim de
240,00 i anuals.
5.6. Ajudes per discapacitats, fins a 387,62 i mensuals per
a familiars de primer grau amb disminucions físiques,
psíquiques o sensorials, incapacitats per realitzar qualsevol
treball i que es trobin a càrrec directe del funcionari o la
funcionària, reconeguda aquesta per qualsevol organisme
oficial i sempre que no es rebin altres ajudes oficials que
superin el sou mínim interprofessional.

6. Ajuda per despeses de manutenció.
6.1. El personal que, per raó de servei, hagi de romandre a
la seu de la cambra, mitjançant autorització del seu cap de
servei corresponent, gaudirà d’un menú al restaurant del
Parlament o a un altre de la seva elecció, sempre i quan no
superi l’import de 15,00 i.
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