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N) A la Pregunta RGE núm. 4139/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears, estalvi (XVI).
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AI) A la Pregunta RGE núm. 4741/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a qanats d'Inca.
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AJ) A la Pregunta RGE núm. 4773/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a expedients oberts a SFM.
3785
AK) A la Pregunta RGE núm. 4775/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a política de personal.
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AL) A la Pregunta RGE núm. 5201/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.
3786
AM) A la Pregunta RGE núm. 5248/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
la Fundació Balear de la Memòria Democràtica.
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AN) A la Pregunta RGE núm. 5259/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per la
Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera.
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AO) A la Pregunta RGE núm. 5266/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per la
Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears.
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AP) A la Pregunta RGE núm. 5279/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a utilització de la figura
dels convenis en els convenis signats per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.
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AQ) A les Preguntes RGE núm. 5294/12 i 5295/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a utilització
de la figura dels convenis en els convenis signats per FOGAIBA i pel Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears.
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AR) A la Pregunta RGE núm. 5313/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a utilització de la figura
dels convenis en els convenis signats pel Parc Bit Desenvolupament, SA.
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AS) A la Pregunta RGE núm. 5341/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la figura
del conveni en els convenis signats per la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears.
3788
AT) A la Pregunta RGE núm. 5354/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a línies d'ajudes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.
3788
AU) A la Pregunta RGE núm. 5361/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.
3789
AV) A la Pregunta RGE núm. 5366/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per l'Agència Tributària de les Illes Balears.
3789
AX) A la Pregunta RGE núm. 5367/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL).
3789
AY) A les Preguntes RGE núm. 5408/12 a 5415/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a punts de
contaminació a les actuacions a torrents (II a IX).
3789
AZ) A la Pregunta RGE núm. 5451/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).
3790
BA) A la Pregunta RGE núm. 5476/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a alumnes que ocupen
una plaça NEE o NESE.
3790
BB) A la Pregunta RGE núm. 5559/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute de beques de menjador
i material escolar.
3790
BC) A la Pregunta RGE núm. 5628/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a albergs de la xarxa
3790
d'instalAlacions juvenils (I).
BD) A la Pregunta RGE núm. 5630/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a albergs de la xarxa
3790
d'instalAlacions juvenils (III).
BE) A la Pregunta RGE núm. 5631/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a albergs de la xarxa
d'instalAlacions juvenils (IV).
3791
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BF) A la Pregunta RGE núm. 5689/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a límit de capacitat
als trens.
3791
BG) A la Pregunta RGE núm. 5776/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi per disminució
de membres del Consell Escolar.
3791
BH) A la Pregunta RGE núm. 5794/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnat del
Conservatori Superior.
3791
BI) A la Pregunta RGE núm. 5795/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a gerent del Conservatori
Superior.
3792
BJ) A la Pregunta RGE núm. 5814/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a plantilles dels instituts
de secundària.
3792
BK) A la Pregunta RGE núm. 5886/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a prevenció d'incendis (I).
3792
BL) A la Pregunta RGE núm. 5896/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sancions imposades per
SFM.
3792
BM) A la Pregunta RGE núm. 5923/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadaments a
l'IBABSA (II).
3792
BN) A la Pregunta RGE núm. 6219/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a programes de
comptabilitat, 2.
3792
BO) A la Pregunta RGE núm. 6342/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a nombre de docents.
3793
BP) A la Pregunta RGE núm. 6373/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a adjudicació de places
vacants a la Conselleria d'Educació.
3793
BQ) A la Pregunta RGE núm. 6456/12 a 6463/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
contractació de personal interí (I, II, III i IV a VIII).
3793
BR) A la Pregunta RGE núm. 6464/12 a 6472/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
contractació de personal interí (X a XVII).
3793
BS) A la Pregunta RGE núm. 6473/12 a 6479/12 presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
contractació de personal interí (XVIII a XXIV).
3794
BT) A la Pregunta RGE núm. 6507/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors fixos
discontinus (III).
3794
BU) A la Pregunta RGE núm. 6508/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors fixos
discontinus (IV).
3794
BV) A la Pregunta RGE núm. 6509/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors fixos
discontinus (V).
3795
BX) A la Pregunta RGE núm. 6510/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors fixos
discontinus (VI).
3797
BY) A les Preguntes RGE núm. 6511/12 a 6518/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
treballadors fixos discontinus (VII a XIV).
3798
BZ) A la Pregunta RGE núm. 6519/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors fixos
discontinus (XV).
3799
CA) A la Pregunta RGE núm. 6520/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors fixos
discontinus (XVI).
3799
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CB) A la Pregunta RGE núm. 6523/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a connectivitat aèria.
3800
CC) A la Pregunta RGE núm. 6529/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades amb
càrrec al capítol 2 de la Conselleria d'Administracions Públiques.
3800
CD) A la Pregunta RGE núm. 6534/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades amb
càrrec al capítol 2 de la Conselleria de Turisme i Esports.
3801
CE) A la Pregunta RGE núm. 6536/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades amb
càrrec al capítol 4 de la Conselleria d'Administracions Públiques.
3801
CF) A la Pregunta RGE núm. 6543/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges realitzats pel
conseller d'Administracions Públiques.
3801
CG) A la Pregunta RGE núm. 6546/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges realitzats pel
conseller de Presidència.
3801
CH) A la Pregunta RGE núm. 6549/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges realitzats pel
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.
3802
CI) A la Pregunta RGE núm. 6633/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a servei de
seguiment d'inversions estratègiques.
3802
CJ) A la Pregunta RGE núm. 6743/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb Turespaña.
3802
CK) A la Pregunta RGE núm. 6758/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a central de contractació.
3803
CL) A la Pregunta RGE núm. 6813/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a traducció de
la Llei general turística.
3803
CM) A la Pregunta RGE núm. 6814/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a aportació de
places turístiques a la borsa.
3803
CN) A la Pregunta RGE núm. 6822/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a unitats paisatgístiques
delimitades a Menorca.
3804
CO) A la Pregunta RGE núm. 6850/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a subvencions
aprovades i denegades (IV).
3804
CP) A la Pregunta RGE núm. 6854/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a subvencions aprovades
i denegades (VIII).
3804
CQ) A la Pregunta RGE núm. 6900/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a Pla integral
de turisme.
3804
CR) A la Pregunta RGE núm. 6901/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a fer front al frau
en els lloguers d'habitatges a turistes.
3804
CS) A la Pregunta RGE núm. 7173/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a port de Son Blanc de
Ciutadella.
3804
CT) A la Pregunta RGE núm. 7174/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a inversions fetes per Ports
de les Illes Balears.
3805
CU) A la Pregunta RGE núm. 7175/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a organització del fam
trip.
3805
CV) A la Pregunta RGE núm. 7397/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a regularització
de places, 1.
3805

BOPIB núm. 75 - 30 de novembre de 2012

3765

CX) A la Pregunta RGE núm. 7398/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a regularització
de places, 2.
3805
CY) A les Preguntes RGE núm. 7429/12 i 7433/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a capital privat
a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (I i V).
3805
CZ) A les Preguntes RGE núm. 7434/12 i 7435/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a llengua
vehicular i identitat de les Illes Balears en la gestió privada de l'EPRTVIB.
3806
DA) A la Pregunta RGE núm. 7436/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a mecanismes de recuperació
de l'EPRTVIB.
3806
DB) A la Pregunta RGE núm. 7508/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a cap del Servei d'Auditoria
de comptes i control.
3806
DC) A la Pregunta RGE núm. 7995/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a Llei de transport
marítim.
3806

3.17. INFORMACIÓ
A) Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 9473/12 i 9465/12.

3807

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012.

3807
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional sobrer el Dia internacional per a
l'eliminació de la violència contra les dones.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre de 2012, aprovà, per assentiment, la declaració
institucional que es transcriu a continuació:
"Declaració institucional sobre el Dia internacional per a
l’eliminació de la violència contra les dones.
En commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència contra les Dones, el Parlament de les Illes
Balears, en representació de totes les persones que conformen
la nostra comunitat autònoma, condemna en aquest acte
qualsevol tipus de violència vers les dones, sense admetre’n cap
justificació, i expressa el seu rebuig més contundent davant fets
d’aquesta naturalesa.
La violència vers les dones com a vulneració dels drets
humans i les llibertats fonamentals és una conseqüència de les
relacions de poder històricament desiguals entre dones i homes.
És un fenomen estructural de les societats patriarcals, basat en
normes, valors i comportaments socialment acceptats que han
justificat, al llarg del temps, les conductes de domini i d’abús
dels homes vers les dones, i que es produeix de forma
transversal en tots els àmbits socioeconòmics. Ni el silenci ni la
resignació en són la resposta.
Si no ens implicam en la seva lluita de forma efectiva, la
violència vers les dones ens impedeix créixer i progressar com
a societat i continuar avançant. No és un fet aïllat ni un
problema d’àmbit privat de qui la pateix, sinó que és un
problema social que afecta tota la població.
La violència exercida contra les dones pel fet de ser dones
és la manifestació més brutal de la desigualtat que hi ha en la
nostra societat, ja que els agressors consideren les dones
persones sense drets tan bàsics com ara la llibertat, el respecte
i la capacitat de decisió. Precisament per això, cal considerar-la
una xacra social que s’ha de combatre des de diferents fronts:
legislatius, educatius, culturals i socials, etc.
Aquest tipus de violència no respon a un comportament
natural, és una actitud apresa mitjançant la socialització i, atès
que es tracta d’un problema sociocultural generalitzat a escala
mundial, la prevenció ha de ser un dels principals mitjans que
ajudin a eradicar-la.
Aquest fet implica la possibilitat d’incidir en els processos
d’aprenentatge, especialment des del marc familiar i escolar i
també amb els mitjans audiovisuals, per potenciar la
convivència pacífica i la solidaritat, i evitar la transmissió de
pautes de comportament violent i discriminació per raons de
sexe, cultura, orientació sexual, etc.

Per tant, és imprescindible promoure accions urgents en
l’àmbit educatiu i des de les edats més primerenques per educar
les generacions futures en valors d’igualtat, de tolerància, de
respecte i de no-violència, i trencar, d’aquesta manera, els rols
i els estereotips patriarcals que persisteixen en la societat.
D’altra banda, són moltes les dificultats amb les quals les
víctimes s’han d’enfrontar per sortir del cicle de violència que
pateixen, poder rompre amb l’agressor i iniciar una nova vida
lluny de la por i la desesperació. I més ara, en la difícil situació
econòmica en què ens trobam.
Per això, hem de ser constants en la lluita, la protecció i la
seguretat de les víctimes, per tal d’acabar amb el degoteig
constant de dones assassinades per les seves parelles. De forma
especial, hem de continuar treballant en la millora de
l’assistència als menors, víctimes directes de la violència contra
les dones.
Així, el Parlament de les Illes Balears, conscient de la
importància de la lluita contra la violència vers les dones, vol
manifestar el compromís de treballar per fer visible i prevenir
qualsevol manifestació de violència, especialment vers les
dones, i per garantir els drets de les dones víctimes i dels seus
fills i filles i prestar-los el suport i l’atenció necessaris perquè
puguin superar la situació de violència i recuperar-se. La
finalitat d’aquest compromís és aconseguir la consolidació
d’una cultura basada en el respecte mutu, la igualtat, la llibertat
i la dignitat humana.
Per tant, requerim el compromís de tothom, tant a escala
individual com colAlectiva, i també de les diferents institucions
i organismes. Perquè només assumint una responsabilitat
compartida podrem lluitar per eradicar la violència contra les
dones.
Desgraciadament, enguany, l’efecte d’aquesta xacra social
està present a les Illes Balears amb el resultat de dues víctimes
mortals. Per aquest motiu, volem fer-ne una menció especial,
tant per a elles com per als seus familiars."
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Declaració institucional amb motiu de la celebració del 20
de novembre, Dia internacional de la infància.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre de 2012, aprovà, per assentiment, la declaració
institucional que es transcriu a continuació:
“El dia 20 de novembre de 1989 es va aprovar la Convenció
dels Drets de l’Infant per part de Nacions Unides. Avui fa just
23 anys. Tots els grups parlamentaris ens sumem a
commemorar aquest dia, per recordar com l’aplicació dels drets
de la infància és imprescindible de manera permanent,
considerant els nins i nines com a subjectes actius de ciutadania.
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En aquest marc, l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor,
juntament amb UNICEF Balears, han propiciat el I Congrés de
la Infància a les Illes Balears, celebrat en aquesta mateixa sala
de plens del Parlament de les Illes Balears. Hi han participat
nins i nines de Formentera, Eivissa, Santa Eulàlia des Riu,
Ciutadella, Lloret de Vistalegre, Santa Maria, Calvià i Palma.
La vinculació entre la situació de la infància en el món i a
Balears han estat els punts tractats pels infants.
El dret dels nins i nines a expressar la seva opinió, a ser
escoltats i que es tinguin degudament en compte les seves
opinions és una tasca que no ha fet més que començar. El
foment de la participació infantil ens ajudarà a aconseguir que
la nostra comunitat avanci cap a un futur més sostenible, humà
i inclusiu.
La reflexió sobre la realitat local i la presa de consciència de
la situació en què viuen altres infants en el món, propicia que els
nines i nines construeixin una identitat basada en la solidaritat
i en el compromís.
Aquest mateix compromís és el que avui aquí ens fa sumar
en la construcció d’aliances regionals i locals a favor de la
infància. El paper de les institucions governamentals és
fonamental com a vetlladors de l’aplicació dels drets de la
infància. És moment de posar en les prioritats de la nostra
agenda la reorganització de polítiques d’infància cap a la
promoció i la protecció dels seus drets. Per a tal efecte, ens
comprometem a realitzar tots els esforços possibles per a
promoure els programes d’acció a favor de la infància i la
família, prestant especial atenció als colAlectius més vulnerables
i en situació de risc social.
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de novembre de 2012, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 6352/12, relativa a
front comú per garantir uns millors pressuposts generals de
l'Estat 2013, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer un front comú entre les diferents forces
econòmiques, socials i polítiques de les Balears, davant el
Govern central amb l'objectiu de garantir uns redistribució més
justa i equilibrada del finançament de les Illes Balears, respecte
de la resta de comunitats autònomes de l'Estat espanyol, en els
pressuposts generals de l'Estat."
A la seu del Parlament, 27 de novembre de 2012.
La secretària de la comissió:
Margarita Durán i Cladera.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

D’altra banda, instem de la mateixa manera els ajuntaments,
com a administracions públiques més properes als nins i nines
a nivell local, que fomentin la cooperació entre els seus agents
socials i econòmics, públics i privats, a fomentar els seus drets
i benestar.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
La Convenció dels drets de l’infant és el tractat més ratificat
de la història. Tots els drets reconeguts són iguals d’importants
i indivisibles, i és responsabilitat de tots i totes vetllar per la
seva aplicació i el seu compliment de manera permanent.”
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de novembre de 2012, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 5482/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament rural. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).

Ordre de Publicació
La votació obtengué el resultat següent:
C)
Debat sobre l'orientació política general del Govern.
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de novembre de 2012, tengué lloc el debat sobre l'orientació
política general del Govern, amb les intervencions del Sr.
President del Govern de les Illes Balears i dels senyors i
senyores portaveus dels grups parlamentaris.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Pere Rotger i Llabrés.

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de novembre de 2012, rebutjà la Proposició
no de llei RGE núm. 5735/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a paralitzar l'amnistia fiscal. (BOPIB núm. 56, de 19 de
juliol de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre
de 2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7336/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament integral
de medicaments als discapacitats. (BOPIB núm. 66, de 5
d'octubre de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de novembre de 2012, rebutjà el Punt 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 6352/12, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a front comú per garantir uns millors
pressuposts generals de l'Estat 2013. (BOPIB núm. 62, de 7 de
setembre de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre
de 2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5872/12,
del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a targeta sanitària i pensionistes. (BOPIB núm. 56, de
17 de juliol de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre de 2012,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8011/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a execució de la partida
destinada a l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa. (BOPIB núm.
69, de 26 d'octubre de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre de 2012,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8058/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajuts a l'adquisició de llibres.
(BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Ordre de Publicació
B)

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Compareixença del Sr. Director de l'Institut Balear de Salut
Mental de la Infància i l'Adolescència (IBSMIA), davant la
Comissió de Salut, sobre la salut mental a les Illes Balears.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 21 de novembre de 2012, tengué lloc la
compareixença del Sr. Director de l'Institut Balear de Salut
Mental de la Infància i l'Adolescència (IBSMIA), qui informà
sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de novembre de 2012,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8300/12, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a nom
de la llengua. (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Compareixences del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació i Territorial, sobre el pla d'equilibri econòmic de
les Illes Balears, mesures d'estalvi (XI, XII i XIV) (RGE núm.
3623/12, 3624/12 i 3626/12).
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de novembre
de 2012, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, qui, acompanyat pels
directors generals de Transports, d'Arquitectura i Habitatge i de
Recursos Hídrics, per la directora general de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic, pel director gerent de
l'IBAVI, per la secretària general, per la cap de Gabinet, pel cap
de Premsa i per la cap de Secretaria, informà sobre el tema
indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixences del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques i del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre el finançament dels consells
insulars i sobre el nou model de finançament dels consells
insulars, respectivament (RGE núm. 3757/12 i 6733/12).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de novembre
de 2012, tengué lloc la compareixença del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, qui,
acompanyat del director general de Pressupost i Finançament i
del cap de Gabinet, informà sobre el tema indicat.

Ordre de Publicació
D)
Compareixença del Sr. Conseller de Turisme, davant la
Comissió de Turisme, sobre la situació actual del Palau de
Congressos (RGE núm. 6224/12).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 de novembre de 2012, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme, qui, acompanyat
del director general de Turisme, del secretari general, del gerent
del Palau de Congressos, de la cap de Gabinet i de la cap de
Premsa, informà sobre el tema indicat.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en l'aplicació de la Llei de bon
govern.

E)
Compareixença del Sr. Conseller de Turisme, davant la
Comissió de Turisme, sobre el Pla integral de turisme (RGE
núm. 6225/12).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 21 de novembre de 2012, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme, qui, acompanyat
del director general de Turisme, del secretari general, del gerent
del Palau de Congressos, de la cap de Gabinet i de la cap de
Premsa, informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 9435/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política del Govern en matèria ferroviària. (Mesa de
28 de novembre de 2012).
RGE núm. 9436/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política del Govern en l'aplicació de la Llei del bon
govern. (Mesa de 28 de novembre de 2012).
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general del Govern en matèria ferroviària.

Palma, a 19 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

Palma, a 19 de novembre de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 9484/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a desnonaments. (Mesa de 28 de novembre
de 2012).
RGE núm. 9546/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a setmana
internacional de cine europeu. (Mesa de 28 de novembre de
2012).
RGE núm. 9547/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tren de
Llevant. (Mesa de 28 de novembre de 2012).
RGE núm. 9548/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
50' (I). (Mesa de 28 de novembre de 2012).
RGE núm. 9549/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
50' (II). (Mesa de 28 de novembre de 2012).
RGE núm. 9550/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
50' (III). (Mesa de 28 de novembre de 2012).
RGE núm. 9551/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
propi d'IB3 (I). (Mesa de 28 de novembre de 2012).
RGE núm. 9552/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
propi d'IB3 (II). (Mesa de 28 de novembre de 2012).
RGE núm. 9553/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
propi d'IB3 (III). (Mesa de 28 de novembre de 2012).
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Desnonaments
Programa 50' (I)
Quants de casos de desnonaments o rescissions de contractes
de lloguer per impagaments ha tramitat l'IBAVI des de juny de
2011, amb expressió, si n'era el cas, del deute acumulat?

Qui és el responsable de la selecció dels periodistes que
realitzen les entrevistes als convidats al programa 50 minuts?
Palma, a 26 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 22 de novembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

E)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Setmana Internacional de Cine Europeu

Programa 50' (II)

Quin ha estat el cost total del suport a la Setmana
Internacional de Cine Europeu?

Quins criteris se segueixen en la selecció dels periodistes
que realitzen les entrevistes als convidats al programa 50
minuts?

Palma, a 25 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 26 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Tren de Llevant
Programa 50' (III)
Quina solució pensar donar la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori a la problemàtica de les obres
inacabades del tren de Llevant?
Palma, a 25 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quina remuneració reben per programa els periodistes que
realitzen les entrevistes als convidats al programa 50 minuts?
Palma, a 26 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Ordre de Publicació
RGE núm. 9544/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadament de personal dels hospitals públics. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 28 de novembre de 2012).

Personal propi d'IB3 (I)
Quina és la plantilla actual de personal propi d'IB3
Televisió?
Palma, a 26 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Personal propi d'IB3 (II)

RGE núm. 9557/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sentència sobre la desclassificació de tres parcelAles a
Pollença. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 28
de novembre de 2012).
RGE núm. 9587/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a esmenes al PGE 2013. (Mesa de 28 de
novembre de 2012).
RGE núm. 9588/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a privatització de serveis a Salut. (Mesa de
28 de novembre de 2012).
RGE núm. 9605/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procés de tancament de l'escorxador de Palma.
(Mesa de 28 de novembre de 2012).

Quina és la plantilla actual de personal propi d'IB3 Ràdio?
Palma, a 26 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

RGE núm. 9606/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Fòrum de turisme i accessibilitat. (Mesa de 28 de novembre de
2012).

I)

RGE núm. 9607/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fusió dels consorcis d'aigües. (Mesa de 28 de novembre de
2012).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 9608/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eixos de
futur fixats per la mesa del sector nàutic. (Mesa de 28 de
novembre de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Personal propi d'IB3 (III)
Quina és la plantilla actual de personal propi de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears?
Palma, a 26 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

RGE núm. 9609/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
simplificació de tràmits administratius i burocràtics en matèria
d'indústria i energia. (Mesa de 28 de novembre de 2012).
RGE núm. 9610/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a línies d'ajuda al sector agrari, pesquer i ramader.
(Mesa de 28 de novembre de 2012).
RGE núm. 9611/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport
a les línies de producte definides en el Pla integral de turisme.
(Mesa de 28 de novembre de 2012).
RGE núm. 9612/12, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
premis Top 20. (Mesa de 28 de novembre de 2012).
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RGE núm. 9613/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cost de la posada en funcionament del Centre d'interpretació
de l'esport. (Mesa de 28 de novembre de 2012).
RGE núm. 9614/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
esmenes als pressuposts generals de l'Estat per a 2013. (Mesa
de 28 de novembre de 2012).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sentència sobre la desclassificació de tres parcelAles a Pollença

RGE núm. 9620/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a suport al pressupost de 2013. (Mesa de 28 de novembre de
2012).
RGE núm. 9621/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a qualificació com a sòl urbà de terrenys. (Mesa de 28
de novembre de 2012).

Quina valoració fa el conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears de dia 21 de novembre de 2012 sobre la
responsabilitat patrimonial de l'Administració per la
desclassificació de tres parcelAles a la urbanització d'El Vilar, a
Pollença?
Palma, a 26 de novembre de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

RGE núm. 9622/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a afiliació
a la Seguretat Social. (Mesa de 28 de novembre de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 9623/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Guzmán i Obrador, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llei que sanciona la llibertat d'expressió. (Mesa de 28 de
novembre de 2012).
RGE núm. 9624/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a imatge de les Illes Balears. (Mesa de 28 de novembre
de 2012).
RGE núm. 9625/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persecució
dels servidors públics. (Mesa de 28 de novembre de 2012).

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Esmenes al PGE 2013
Quina valoració fa el Govern de les esmenes presentades als
pressuposts generals de l'Estat per a 2013 que afectin les Illes
Balears?
Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Privatització de serveis a Salut

Acomiadament de personal dels hospitals públics
Quins serveis privatitzarà la Conselleria de Salut?
Creu el Sr. Conseller de Salut que l'acomiadament de
treballadors i treballadores de l'Hospital General i de l'Hospital
Joan March permetrà mantenir la cartera de serveis i la qualitat
assistencial?
Palma, a 26 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 27 de novembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Procés de tancament de l'escorxador de Palma
Eixos de futur fixats per la Mesa del sector nàutic
Quin ha estat el procés del tancament de l'escorxador de
Palma?

Quina valoració fa el vicepresident dels eixos fixats per la
Mesa del sector nàutic que han de marcar el seu futur?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Fòrum de turisme i accessibilitat
Quina valoració fa el Govern del I Fòrum de turisme i
accessibilitat celebrat recentment?
Palma, a 27 de novembre de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Simplificació de tràmits administratius i burocràtics en matèria
d'indústria i energia
Quines iniciatives de simplificació de tràmits administratius
o burocràtics porta a terme el Govern en matèria d'indústria i
energia?
Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Fusió dels consorcis d'aigües
Què suposa la fusió dels diferents consorcis d'aigües duta a
terme pel Govern de les Illes Balears?
Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Línies d'ajuda al sector agrari, pesquer i ramader
Quines són les noves línies d'ajudes destinades a accions de
dinamització dels sectors agrari, pesquer i ramader de les Illes
Balears que ha obert el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
Balears (FOGAIBA)?
Palma, a 27 de novembre de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

BOPIB núm. 75 - 30 de novembre de 2012

3775

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

N)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Suport de les línies de producte definides en el Pla integral de
turisme

Esmenes als pressuposts generals de l'Estat per a 2013

Quins esdeveniments rebran el suport de la Conselleria de
Turisme el 2013 per tal de potenciar les línies de producte
definides en el Pla integral de turisme?

Quina valoració fa el vicepresident de les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular en el Senat al
Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat per a 2013?
Palma, a 27 de novembre de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Premis Top 20
Quina valoració fa el conseller dels quatre premis Top 20
amb què han estat guardonats els hospitals públics Son Espases,
Son Llàtzer i Manacor?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Suport al pressupost de 2013
Considera el president que la jornada de protesta de més de
10 centres educatius de les Illes Balears és un senyal de suport
al pressupost de 2013?
Palma, a 27 de novembre de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

Palma, a 27 de novembre de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Cost de la posada en funcionament del Centre d'interpretació de
l'esport
Quin cost ha tengut la posada en funcionament del Centre
d'interpretació de l'esport?
Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Qualificació com a sòl urbà de terrenys
Considera el Govern de les Illes Balears que es pot
qualificar com a sòl urbà el terreny de la urbanització ilAlegal de
Ses Covetes?
Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

T)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Afiliació a la Seguretat Social

Persecució dels servidors públics

Com valora el vicepresident econòmic l'actual valoració
interanual de l'afiliació a la Seguretat Social?

Sr. Vicepresident, per què persegueixen els servidors públics
de la nostra comunitat?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 27 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Llei que sanciona la llibertat d'expressió
Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, per quins
motius creu vostè que els docents necessiten una llei que
sanciona la llibertat d'expressió dins l'aula?
Palma, a 27 de novembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Ordre de Publicació
RGE núm. 9445/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a per la continuïtat del Cercle de Recerca Econòmica,
amb tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 28
de novembre de 2012).
RGE núm. 9447/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a Institut Ramon Llull, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 28 de novembre de 2012).
RGE núm. 9449/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a Palestina, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 28 de novembre de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Imatge de les Illes Balears

RGE núm. 9535/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a evitar desnonaments injusts,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 28 de novembre de 2012).
RGE núm. 9545/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tren i obres inacabades, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
28 de novembre de 2012).

No considera el Sr. Conseller de Turisme i Esports que
hauria de presentar la seva dimissió per no perjudicar la imatge
de les Illes Balears davant els principals països emissors de
turistes?
Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
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Per la continuïtat del cercle de Recerca Econòmica
Atès que l’entitat Sa Nostra que conveniant amb l’UIB
permetia el finançament del Cercle de Recerca Econòmica a les
nostres illes, ha deixat de finançar aquesta institució de recerca
econòmica.
Atesos els moments difícils que econòmicament vivim, quan
són més necessaris que mai projectes de recerca compartits, que
ajuden a trobar les necessàries respostes per avançar des del
desenvolupament sostenible i la cohesió social.
El Govern de les Illes Balears necessita més que mai del
treball d’investigació i recerca econòmica que suposava aquesta
institució valorada per tots, ciutadans i institucions.
Per aquests motius el Grup Parlamentaris Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei

amb un suport institucional directe i proper. El balanç és molt
positiu.
Això no obstant, el Govern de les Illes Balears,
unilateralment i sobtada, ha anunciat que es desvincularà del
Llull, justificant-ho en un motiu inconsistent, no institucional,
la seva oposició ideològica al procés social i polític que viu
Catalunya.
La societat civil, i en especial els nostres creadors i la
indústria cultural del país, que en són directament perjudicats,
han criticat aquesta decisió per anar contra la cultura i llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-IVEntesa i més per Menorca, presenta a debat la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir-se en el Consorci Institut Ramon Llull.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma de les nostres illes a garantir directament
la continuïtat del Centre de Recerca Econòmica de les Illes
Balears, d’acord amb la Universitat de les Illes Balears.
Palma, a 20 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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Palma, a 20 de novembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Institut Ramon Llull
El 10 de febrer de 2011, el Parlament de les Illes Balears, en
sessió de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, adoptà el
següent acord, per unanimitat:
“El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement a la tasca del Consorci Institut Ramon Llull,
en subratlla el valor per a la promoció i l’expansió de la
nostra cultura, i aposta per la seva consolidació i
potenciació.”
En congruència, amb el canvi de govern, ha continuat la
participació conjunta del Govern de les Illes Balears i la
Generalitat de Catalunya en aquest ens, la finalitat del qual és la
projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi
expressa en totes les seves modalitats, matèries i mitjans
d’expressió, així com la seva difusió i l’ensenyament fora del
domini lingüístic.
No debades, des de la reincorporació del Govern de les Illes
Balears al Llull, l’1 de gener de 2009, multitud de creadors de
les Illes Balears n’han tret profit amb la presència arreu del món

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Palestina
Els atacs que l'exercit israelià duu a terme aquests dies
contra Gaza suposen un nou episodi de la ignominiosa història
de dominació sanguinària de l'Estat sionista contra la població
palestina. Les morts de civils, entre ells infants, superen de molt
els suposats objectius militars evocats pel govern de Tel-Aviv.
Allò que està fent Israel a Gaza és una nova massacre
indiscriminada d'innocents que no es justifica ni des del punt de
vista de la potencial amenaça de Hamàs ni de la població
palestina, i que no té més raó de ser que la proximitat de les
eleccions israelianes.
Com el 2008, amb l'operació plom fos, les autoritats
israelianes destrueixen béns i vides sense la més mínima
consideració pels drets humans, amb la intenció d'estendre
l'estratègia de la por entre la població israeliana, i
d'impossibilitar qualsevol sortida pacífica al conflicte perquè
són conscients que ells són la part forta, i pretenen que a força
de desgast l'única “solució” possible sigui la que proposa l'Estat
d'Israel, que ha anat guanyant territori al poble palestí durant
aquests anys incomplint reiteradament les resolucions de
Nacions Unides al respecte.
Per tot això, des del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa
Verds-Entesa i Més per Menorca es proposa la següent
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Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears condemna aquest nou atac
d’Israel sobre la població civil palestina.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i
la comunitat internacional a exigir a l’estat d’Israel el
compliment de les seves obligacions internacionals, entre
d’altres el desmantellament de les colònies, la retirada de
l'exercit israelià dels territoris palestins i la destrucció del mur
de la vergonya.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a la
suspensió dels acords comercials amb l’estat d’Israel, i molt
especialment els de venda d’armes, en tant que aquest país no
respecti els drets humans.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern autonòmic
a proposar davant el Ministeri d’Afers Exteriors la disposició de
les Illes Balears a servir de territori de trobada neutral per a la
recerca d’una sortida justa per al poble palestí mitjançant el
diàleg.
Palma, a 20 de novembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

econòmica i financera, no poden fer front al pagament de les
hipoteques i en conseqüència són desnonades.
Tot i l’encert de l’anàlisi de l’exposició de motius, en el seu
articulat, no es recullen propostes adequades ni reals a les
circumstàncies actuals, així, el colAlectiu de persones que es
podrien beneficiar de la suspensió temporal dels desnonament
és del tot insuficient.
Per tots aquets motius el Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, proposa
aquesta
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina de
sensibilització que han realitzat les diverses plataformes contra
el desnonament al conjunt de l’Estat espanyol. La seva
mobilització ha fet visible un fet de greu conseqüències socials.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol per tal que modifiqui el Decret Llei 27/2012, de 15 de
novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció als
deutors hipotecaris. La modificació hauria d’anar en dos sentits,
el primer incloure el caràcter retroactiu de les mesures; i el
segon el d’ampliar el colAlectiu de persones que es podrien
beneficiar del reial decret a totes aquelles famílies que puguin
justificar no poder pagar la hipoteca per motius de la crisi.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol que, amb caràcter d’urgència, elabori i lliuri a les
Corts, per a la seva aprovació, una llei de desnonaments que
doni garanties de protecció eficaç dels consumidors front a
clàusules abusives i que incorpori el dret a la dació en
pagament.
Palma, a 20 de novembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Evitar desnonaments injustos
La massiva pràctica dels desnonaments que s’han practicat
els darrers anys ha generat un repulsa social. Aquest rebuig
social s’ha expressat en la constitució d’associacions i
plataformes arreu de tot l’Estat espanyol. Aquestes han lluitat
contra els desnonaments, per considerar-los un abús i
denunciant la indefensió que suposa el sistema financer en front
de les famílies.
Aquesta expressió ciutadana d’abús i indefensió no anava
desencaminada quan, efectivament, el dictamen emès per
l’Advocacia General del Tribunal de Justícia de la UE (TUE),
assenyala que la llei espanyola de desnonaments vulnera la
normativa comunitària per no garantir una protecció eficaç dels
consumidors en front de clàusules contractuals abusives en les
hipoteques.
El rebuig popular i l’avís del TUE, han forçat el Govern de
l’Estat Espanyol a aprovar mesures com el Decret Llei 27/2012,
de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció
als deutors hipotecaris.
El mencionat Reial Decret Llei recull a l’exposició de
motius el drama humà i el problema social que suposa, a milers
de famílies, la pèrdua de l’habitatge, que per mor de la crisi

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Tren i obres inacabades
El president del Govern de les Illes Balears va anunciar
durant el debat de política general que no es continuarien les
obres del tren Llevant, de la línia Manacor-Artà-Cala Rajada,
una obra prevista en el conveni ferroviari amb el Ministeri de
Foment, que el Govern de les Illes Balears ha renunciat a
reivindicat.
Aquesta obra compleix un any paralitzada, el que és una
greu irresponsabilitat per part dels responsables polítics de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i d'SFM ja
que gairebé un 50 % de les obres necessàries es troben ja
executades.
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El Govern d’Espanya ha aprovat pressupost on el suport a
projectes ferroviaris per a les Illes Balears és insignificant, i en
renunciar políticament al conveni ferroviari tot apunta que
l’esmentat projecte quedarà definitivament abandonat.
Tot plegat fa que ara mateix es trobin obres sense acabar a
tot el recorregut que havia de cobrir l’esmentada línia
Manacor-Artà-Cala Rajada, ara envaït per la vegetació, amb
desperfectes, així com a diferents cascs urbans com el d’Artà,
provocant altres problemes solucionats puntualment i no de
forma definitiva entre els nuclis de Son Servera i Cala Millor,
que, entre molts altres exemples, ofereixen una penosa imatge
de la capacitat de gestió de l’actual govern, de la manca de
solucions, de la passivitat política i podrien arribar a representar
fins i tot un perill per a la salut pública.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 406/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a registre
d'entitats de salut. (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).
Quines són les entitats registrades i donades d'alta al
registre d'entitats de la Conselleria de Salut? Se solAlicita
relació de noms i adreces de les entitat.
En contestació a la pregunta formulada, us agrairia que ens
especifiquéssiu exactament al registre d'entitats a què es refereix
i des de quina data, ja que a la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social hi ha diferents registres.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Palma, 5 d'octubre de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar converses amb el Ministeri de Foment per tal
de recuperar el conveni ferroviari i permetre la continuació de
les obres del tren que s’hi preveien.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar converses amb el Ministeri de Foment per tal
d’augmentar l’aportació del Govern d’Espanya a les Illes
Balears en matèria d’inversió ferroviària.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar les obres del tren de Llevant, de la línia
Manacor-Artà-Cala Rajada i a no deixar-les en l’actual situació
d’abandó.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a resoldre de forma immediata els problemes de les
obres inacabades del tren de Llevant, de la línia
Manacor-Artà-Cala Rajada, posant especial esment a l’obertura
d’espais tancats per les obres i a la millora de les seves
instalAlacions de seguretat.
Palma, a 25 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2483/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Fundació
Kovacs. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).
Ha signat el Govern de les Illes Balears qualque conveni
l'any 2012 amb la Fundació Kovacs. Si la resposta és positiva,
de quina quantia?
Per part de la Conselleria de Salut, Família Benestar Social,
no s'ha signat cap conveni amb la Fundació Kovacs.
Palma, 5 d'octubre de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2484/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Fundació
Kovacs, II. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).
Té la voluntat el Govern de les Illes Balears la previsió de
signar durant l'any 2012 qualque conveni amb la Fundació
Kovacs. Si la resposta és positiva, de quina quantia?
Per part de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
no hi ha cap previsió de signar cap conveni amb la Fundació
Kovacs durant l'any 2012.
Palma, 5 d'octubre de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.
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Ordre de Publicació

D)
A la Pregunta RGE núm. 3691/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a elecció de
llengua. (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).
Ha declarat el Sr. Conseller que els nins de set anys
podran elegir la llengua d'ensenyament, com s'articularà
aquesta solAlicitud si ja estan escolaritzats?
Tal i com es reconeix als decrets i ordres que determinen
l'elecció de primera llengua i els projectes lingüístics propis de
cada centre.
Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 3692/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a elecció de
llengua (II). (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).
L'associació de directors d'infantil i primària ha fet públic
el seu malestar per la mesura de segregació lingüística que
impulsa la conselleria, té intenció el Sr. Conseller d'atendre les
seves demandes?
El diàleg que manté la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb l'associació de directors d'Educació Infantil i
Primària permet anar millorant les mesures que s'han d'adoptar
en el cas d'elecció de llengua de primer ensenyament.

El Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d’estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures per
al sector públic instrumental autonòmic, quina quantitat
econòmica d’estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
reducció dels membres dels consells d'administració de les
empreses i quina documentació la justifica?
Membres dels consells d’administració, patronats i òrgans
equivalents del sector públic instrumental de la CAIB
L’article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol -BOIB núm.
112 de 29 de juliol de 2010- que diu: "... El Consell
d’Administració, el Patronat, la Junta de Govern o l’òrgan
equivalent ha de tenir un mínim de 7 membres i un màxim de
13….” va ser modificat pel punt segon de la disposició final
primera del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, BOIB núm. 79
EXT, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i
administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres
institucions autonòmiques, redactat: "El consell d’administració,
el patronat, la junta de govern o l’òrgan equivalent tindran un
mínim de 7 membres i un màxim de 13, segons la dimensió de
l’entitat, entre els que hi haurà almanco un representant de la
conselleria competent en matèria de hisenda i pressuposts. Amb
caràcter general la majoria dels membres d’aquest òrgan seran
designats directa o indirectament, per òrgans de l’Administració
de la comunitat autònoma o d'ens del sector públic autonòmic."
Per poder donar compliment a aquest ordenament,
actualment s'està en procés d’avaluació de cadascun dels ens del
sector públic instrumental per complir amb les especificacions
de l'esmentat decret.
Palma, 2 d’octubre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
H)
Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3901/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
funcionaris interins en situació de serveis especials (I).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
Relació de funcionaris interins de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que actualment estan
en la situació administrativa de serveis especials.
No hi ha cap funcionari interí de la comunitat autònoma en
situació administrativa de serveis especials.
Marratxí, 16 d'octubre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 4046/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears, estalvi (XL). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 4054/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears, estalvi (XXXVIII).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d’estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures per
al sector públic instrumental autonòmic, quina quantitat
econòmica d’estalvi i/o disminució de la despesa suposen els
límits retributius per a tot el personal del sector públic
instrumental, tant personal directiu professional com personal
laboral o funcionari adscrit i quina documentació la justifica?
Atesa la dispersió en les retribucions que s’estan pagant en
l’actualitat, per a llocs de feina amb funcions semblants, dins el
SPI de la CAIB, que en la majoria dels casos superen les
retribucions que perceben els laborals que presten els seus
serveis a l’Administració general de la CAIB, l’estalvi es
materialitzarà una volta finalitzada l'homogeneïtzació dels llocs
de feina i retribucions que formen part de la reestructuració del
SPI de la CAIB.
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El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Un estalvi aproximat de 900.000 i per a 2012, 900.000i
per a 2013 i 900.000i per a 2014.
Palma, 19 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida Ferrando.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 4094/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears, estalvi (LIX). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d’estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l’ib-salut, ha
valorat i o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a turisme Sanitari, s’adaptarà
la normativa europea?
Si, s’adaptarà a la normativa europea.
Palma, 19 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida Ferrando.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 4104/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears, estalvi (L). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d’estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l’ib-salut, ha
valorat i o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives al canvi en la gestió
ortoprotèsica?

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 4118/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears, estalvi (XXXV).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d’estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l’ib-salut, ha
valorat i o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a eliminar la lliurança després
de les guàrdies?
L'eliminació de la lliurança després de les guàrdies és una
mesura d'estalvi contemplada dins del pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears amb la intenció que el descans
retribuït després de les guàrdies dels facultatius sigui recuperat
en horari laboral. És una mesura que actualment no s'ha aplicat
tret que la situació econòmica de la nostra comunitat empitjori,
existeix la intenció de no aplicar-la.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida Ferrando.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 4138/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears, estalvi (XV). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).

El motiu és l’efecte dissuasori que aquesta mesura tindrà.
Palma, 27 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida Ferrando.

Ordre de Publicació

El Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d’estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures per
a tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a la cobertura de substitucions en baixes per incapacitat
temporal a partir de 30 dies?

K)
A la Pregunta RGE núm. 4107/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears, estalvi (LIII). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d’estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l’ib-salut, ha
valorat i o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives al suport assistencial a
Menorca i les Pitiüses des del centre de referència?

Per a la elaboració del Pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i les
retribucions dels docents, s'ha considerat, entre altres mesures,
la cobertura de substitucions en baixes per incapacitat temporal
a partir de 30 dies.
Palma, 13 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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N)
A la Pregunta RGE núm. 4139/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears, estalvi (XVI). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d’estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures per
a tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius,
d'estalvi i/o disminució de la despesa de mesures alternatives
a la suspensió del complement retributiu de productivitat i
reducció de les despeses corresponents a la prestació de
serveis extraordinaris fora de l'horari o de la jornada de
treball habitual?
Per a la elaboració del Pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i les
retribucions dels docents, s'ha considerat, entre altres mesures,
la prestació de serveis extraordinaris fora de l'horari o de la
jornada de treball habitual.
Palma, 13 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 4140/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears, estalvi (XVII). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d’estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures per
a tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius,
d'estalvi i/o disminució de la despesa de mesures alternatives
a l'increment d' hores lectives setmanals a secundària per al
personal docent a l'ensenyament públic?

Per a la elaboració del Pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i les
retribucions dels docents, s'ha considerat, entre altres mesures,
l'increment d'hores lectives setmanals a secundària per al
personal docent a l'ensenyament públic.
Palma, 13 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

El Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d’estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures per
a tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius,
d'estalvi i/o disminució de la despesa de mesures alternatives
a l'augment de ràtios alumnes/professor fins al límit legal?
Per a la elaboració del Pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i les
retribucions dels docents, s'ha considerat, entre altres mesures,
l'augment de ràtios alumnes/professor fins al límit legal.
Palma, 13 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 4190/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a obres de
l'Hospital de Can Misses (I). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de
2012).
El retard de les obres de l'Hospital de Can Misses implica
algun tipus de canvi en el conveni signat entre la Conselleria
de Salut i l'empresa constructora? Els canvis que s'hagin pogut
produir en el conveni, impliquen algun tipus de
reducció de serveis en el nou hospital? Quines afectacions
implica la negociació entre la conselleria i l'empresa a causa
del retard de les obres a l'Hospital de Can Misses?
La Conselleria de Salut no ha signat cap conveni amb
l'empresa constructora.
Del projecte modificat i de la modificació del contracte de
concessió no es desprendrà cap canvi per la reducció dels
serveis al nou hospital.
La Conselleria de Salut no negocia amb les empreses fora de
les vies establertes a la Llei de contractació pública.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 4191/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a obres de
l'Hospital de Can Misses (II). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de
2012).
En quina situació es troben les obres de l'Hospital de Can
Misses?
Les obres de l'Hospital de Can Misses es troben en període
executiu.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 4141/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears, estalvi (XVIII).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).

Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.
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S)

V)

A la Pregunta RGE núm. 4191/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a posada en
funcionament de Can Misses. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de
2012).

A la Pregunta RGE núm. 4198/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
reconversió del vell hospital de Can Misses (I). (BOPIB núm.
49, d'1 de juny de 2012).

La posada en funcionament de l'Hospital de Can Misses es
farà per mòduls o hi haurà una obertura general tot a la
vegada?

Quina reconversió es pensa fer del vell edifici de l'Hospital
de Can Misses?

La posada en funcionament de l'Hospital de Can Misses
dependrà de la nova definició que s'assoleixi al contracte
modificat de concessió del nou Hospital de Can Misses on es
fixarà el nou calendari de fites.

Segons el projecte original, l'edifici antic queda com un
annex al nou Hospital de Can Misses i així es preveu al
modificat del contracte.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
X)
Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 4195/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a serveis de
Can Misses (II). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
Tots els serveis de Can Misses seran d'ús públic o en
pensen privatitzar algun?
De moment no es pensa privatitzar cap servei.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

A la Pregunta RGE núm. 4199/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
reconversió del vell hospital de Can Misses (II). (BOPIB núm.
49, d'1 de juny de 2012).
De la nova reconversió de l'edifici vell de Can Misses, es
seguirà mantenint que una part es destini a centre de salut i
una part a centre sociosanitari?
Al projecte original del nou Hospital de Can Misses no es
considera l'opció de reconversió de l'antic edifici en centre
sociosanitari.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 4197/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a augment
de personal a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 49, d'1
de juny de 2012).
En el context de retallades en sanitat que trobem
actualment, com pensen gestionar l'augment de personal que
implica l'obertura del nou hospital de Can Misses?
L'obertura del nou hospital de Can Misses ha de suposar un
avanç en l'assistència sanitària de les Illes d'Eivissa i
Formentera, potenciant línies d'actuació en l'àmbit de la
diagnosi, tractament i cures, que facilitin i simplifiquin les
tasques sanitàries i administratives. Així mateix la cartera de
servei és la que definirà les necessitats dels recursos humans i
la dotació de material. A mesura que aquesta augmenti és quan
es produirà un augment del personal.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 4200/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
negociacions amb Acciona. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de
2012).
En quina fase estan les negociacions amb Acciona de cara
a l'entrada en funcionament dels serveis del nou Hospital?
Segons la informació de què disposa el Servei de Salut,
l'empresa Acciona no va ser adjudicatària del contracte de
concessió del nou Hospital Can Misses, sinó que ho va ser la
Societat Concessionària Gran Hospital Can Misses.
En tot cas cal recordar que les administracions públiques no
negocien amb empreses privades fora dels marges legals que
estableix la Llei de contractació pública.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.
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Z)
A la Pregunta RGE núm. 4201/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a centre de
salut de Sant Josep. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
Quan es té previst l'obertura del nou centre de salut de Sant
Josep de Sa Talaia?
L'obertura del centre de salut de Sant Josep està
condicionada a la redacció i la formalització del projecte
modificat que determinarà la seva afecció vers el modificat del
contracte de concessió, i conseqüentment sobre el calendari de
fites d'aquest.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 4205/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
radioteràpia a Can Misses (I). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de
2012).
Quin és el cost que representa el projecte de radioteràpia
de Can Misses?
El cost de la implantació del Servei de radioteràpia al nou
Hospital Can Misses actualment està en estudi.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 4206/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a obres de
l'Hospital de Can Misses (V). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de
2012).
Quina previsió tenen de durada d'obres i quina previsió de
durada en funcionament del nou Hospital Can Misses?
La data prevista de finalització de les obres és desembre
2013.
La previsió de durada en funcionament del nou Hospital Can
Misses és, segons el contracte de concessió, fins el 14 de
novembre de 2042.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 4362/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a denegació
del concert educatiu. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).
Confirma el Sr. Conseller que el Govern incompleix una
sentència judicial en haver denegat el concert educatiu als
colAlegis de primària Llaüt i Aixa?
No tenim coneixement d'haver incomplert cap sentència en
relació amb els concerts educatius dels colAlegis d'Educació
Primària Llaüt i Aixa.
Palma, 10 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 4458/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a cost de la
tramesa de cartes a l'elecció de llengua. (BOPIB núm. 51, de
15 de juny de 2012).
Quin ha estat el cost de la tramesa de cartes als pares
sobre l'elecció de llengua del primer ensenyament, i, en
general, el cost total de l'operació distingint-ne els conceptes?
El cost total de la tramesa de cartes ha estat 17.019,99i
desglossat en els conceptes: Etiquetes 214,23i, sobres
1481,80i, paper 722,16i, 531,00i i correus 14.070,80i.
Palma, 18 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AE)
A les Preguntes RGE núm. 4583/12, 4589/12, 4595/12 i
4596/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, relatives a despeses protocolAlàries de la Fundació del
Museu i Centre Cultural de Formentera, de la Fundació
Menorquina de l'Òpera, de la Fundació Teatre del Mar i de la
Fundació Teatre Principal d'Inca. (BOPIB núm. 51, de 15 de
juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació del Museu i Centre Cultural de
Formentera des del principi de legislatura fins el dia de
resposta a aquesta solAlicitud? I de la Fundació Menorquina de
l'Òpera? I de la Fundació Teatre del Mar? I la Fundació
Teatre Principal d'Inca?
Aquestes fundacions no tenen cap despesa protocolAlària
superior a 500 euros des del principi de legislatura fins el dia de
resposta a aquesta solAlicitud.
Palma, 17 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 4590/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació per al Conservatori de Música
i Dansa 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 la Fundació per al Conservatori de Música i
Dansa de les Illes Balears des del principi de legislatura fins
el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Des de l'inici de l'actual legislatura, la Fundació per al
Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears no ha
realitzat cap despesa protocolAlària superior a 500 euros.
Palma, 6 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 4630/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm.
51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de l'Institut d'Estudis Baleàrics des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
•
•
•

09/09/11: Adquis. 150 exemplars "Tres segles d'arts
sumptuàries a Mallorca. S. XVII-XIX" - 3000 i
01/02/12: Adquis. 40 exemplars del núm. 67 de la revista
Randa - 832i
01/02/12: Adquis .60 exemplars del núm. 67 de la revista
Randa - 1248i
Els tres són expedients iniciats a l'anterior legislatura.
Palma, 17 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 4639/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, SA. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
SA des del principi de legislatura fins el dia de resposta a
aquesta solAlicitud?
Des de l'empresa CAIB PATRIMONI, SAU no s'ha realitzat
ni s'ha pressupostat cap despesa protocolAlària, per la qual cosa
no hi ha cap expedient ni cap factura.
**Reiterar que la denominació correcta és CAIB PATRIMONI,
SAU , l'empresa PROMOCIONS Comunitat Autònoma de les
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IIBB -PROCAIBSA- , no existeix per la qual cosa no genera
cap tipus d'activitat.
Marratxí, 2 d'octubre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 4741/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a qanats
d'Inca. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Té intenció la Conselleria de Medi Ambient de signar un
conveni amb l'ajuntament d'Inca per sufragar una intervenció
als qanats de la ciutat? En cas afirmatiu, per quan i per quina
quantia?
L'Agència Balear de l'Aigua i de Qualitat Ambiental,
per aquest any no, ja que no hi ha disponibilitat de Tresoreria
per dur a terme l'obra.
Palma, 17 de setembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 4773/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a expedients oberts
a SFM. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quants expedients s'han obert a treballadors de SFM entre
juliol de 2011 i 8 de juny de 2012?
Entre juliol de 2011 i 8 de juny de 2012, s'han obert dos
expedients a treballadors d'SFM.
Palma, 17 de setembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 4775/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a política de
personal. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina política de personal es du a terme a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?
En primer lloc, de conformitat amb l'article 5 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, correspon al Consell de Govern
establir la política general de l'administració autonòmica en
matèria de funció pública, exercir el seu desenvolupament i
aplicació; i a la conselleria competent en matèria de funció
pública, de conformitat amb l'article 6 de la mateixa llei, el
desenvolupament general, la coordinació, el control i l'execució
de la política establerta pel Consell de Govern en matèria de
personal al servei de l'Administració de la comunitat autònoma.
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Per això les polítiques en matèria de personal són
competència de la Conselleria d'Administracions Públiques,
segons disposa el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president
de les Illes Balears.
No obstant això, i dins el marc establert pels òrgans abans
esmentats, les mesures dutes a terme per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori són l'ordenació i la
racionalització dels recursos humans amb els quals compta, de
forma que aplicant els criteris fixats per la Conselleria
d'Administracions Públiques, la normativa legal vigent i els
acords de consell de govern en matèria de personal, es presti el
millor servei als ciutadans de les Illes Balears.

•

•

Palma, 17 de setembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
•
Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 5201/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial
i d'Ocupació. (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 Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació.
Els convenis de colAlaboració subscrits des de l’inici de la
legislatura fins avui per la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació són les següents:
• Conveni de refiançament entre l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i ISBA, SGR.
• Conveni de colAlaboració entre la comunitat autònoma de les
Illes Balears i ISBA, SGR, pel qual es regula la
colAlaboració d’aquesta entitat en la instrumentació d’una
línia extraordinària de finançament per a pimes proveïdores
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2011.
• Conveni de colAlaboració entre la comunitat autònoma de les
Illes Balears i l’Institut per a la diversificació i estalvi de
l’energia (IDAE), per a la definició i posada en pràctica
d’actuacions de suport públic per al desenvolupament de les
energies renovables dins l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, exercici 2011.
• Acord de pròrroga per a 2011 al Conveni de colAlaboració
subscrit el 4 de novembre de 1999 entre el Ministeri
d’Administracions Públiques, la comunitat autònoma de les
Illes Balears, el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de
Palma, el Consell Superior de Cambres Oficials de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca, per a la implantació de
la Finestreta Única Empresarial.
• Addenda al Conveni signat entre la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, les Cambres Oficials de Comerç, i Indústria de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, l’Institut
Espanyol de Comerç Exterior i el Consell Superior de
Cambres de Comerç, per al desenvolupament del Pla
d’Iniciació a la Promoció Exterior (PIPE) per el període
2007-2013.
• Addenda al Conveni signat entre la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, les Cambres Oficials de Comerç, i Indústria de

•

•

•

•

•

•

•

Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, l’Institut
Espanyol de Comerç Exterior i el Consell Superior de
Cambres de Comerç, per al desenvolupament del Programa
de Seguiment (PIPE) per el període 2007-2013.
Addenda al Conveni de ColAlaboració entre la comunitat
autònoma de les Illes Balears i l’Institut per a la
Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), per a la
definició i la posada en pràctica de les actuacions
contemplades al Pla d’Acció 2008-2012 (PAE4+) de
l’estratègia de l’estalvi i eficiència energètica dins l’àmbit
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Conveni de colAlaboració entre Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació i la Fundació
Europea per la Societat de la Informació Delegació
Espanyola per a la realització d’un estudi d’un programa
pilot de foment de l’ús de vehicles elèctrics en les Illes
Balears.
Conveni Marc de concessió d’ajuts de la Delegació
Espanyola de la Fundació Europea per a la Societat de la
Informació.
Conveni de colAlaboració entre DG Economia i Estadístiques
i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per a la
cessió de dades del fitxer Sispe a l’Observatori de Treball de
les Illes Balears.
Protocol General de colAlaboració entre Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació i el
ColAlegi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació.
Conveni de colAlaboració entre l’Administració de la CAIB
pel qual es regula la colAlaboració d’ISBA, SGR en la
tramitació dels ajuts derivats de la convocatòria per a 2012
d’ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa
de les Illes Balears per cobrir el cost d’aval de la Societat de
Garantia Recíproca de les Illes Balears o els interessos
d’operacions de finançament aprovada per resolució de 12
d’abril de 2012.
Acord de colAlaboració entre l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i la Caixa
Emprenedors XXI (grup “la Caixa”), per a l’organització del
Premi Emprenedor XXI.
Conveni de colAlaboració entre l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i Endesa Energía
SA, per al desenvolupament d’un Pla de conscienciació i
estalvi energètic.
Conveni de colAlaboració entre l’Agència de
Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma
“PalmaActiva” i l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en referència a l’Observatori de Treball
(OTIB) per a la cessió de dades i la realització d’estudis
estadístics conjunts.
Segona addenda al Conveni de colAlaboració de 8 de juny de
2009 entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per al finançament de
les obres de construcció, ampliació i/o conservació dels
centres públics docents i altres infraestructures universitàries
dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Palma, 28 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

BOPIB núm. 75 - 30 de novembre de 2012
Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 5248/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per la Fundació Balear de la Memòria Democràtica. (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 Balear de la memòria
democràtica.
Durant la present legislatura, la Fundació Balear de la
Memòria Democràtica no ha signat cap conveni de
colAlaboració.
Palma, 17 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 5259/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per la Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera.
(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 del Museu i Centre Cultural
de Formentera.
Des de l'inici de la legislatura i fins avui no s'ha subscrit cap
conveni de colAlaboració entre la Direcció General de Cultura i
la Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera.
Palma, 24 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 5266/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa 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 en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Fundació per al Conservatori de
Música i Dansa de les Illes Balears.
Conveni de colAlaboració entre el Consorci per a la Música
de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears
Ciutat de Palma i la Fundació per al Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears. Data de signatura: 26 de
gener de 2012.

3787

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

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 5279/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a utilització de la
figura dels convenis en els convenis signats per la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació 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?
Amb referència a la relació dels convenis en general de la
Vicepresidència, es pot dir:
• Els signats amb ISBA, SGR, és l’única Societat de garantia
recíproca que hi ha a Balears i a més aquesta participada per
la CAIB (no té sentit la convocatòria pública).
• Els signats amb altres administracions o ens de dret públic
amb els de l’IDAE, consells insulars, SOIB, Agència de
desenvolupament local de l’Ajuntament de Palma, el
conveni de colAlaboració és la forma típica per establir
projectes de colAlaboració i cooperació (article 6 de la llei
30/92). Els signats a l’empara de dit article no requereixen
convocatòria alguna per raons òbvies.
• El signat amb La Caixa, que es va signar l’acord de
colAlaboració en relació amb el lliurament d’uns premis que
organitzava la caixa i només volien que els lliurés el
vicepresident en l’acte o cerimònia. L’acord en qüestió no
tenia contingut econòmic.
Palma, 28 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
AQ)
A les Preguntes RGE núm. 5294/12 i 5295/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
utilització de la figura dels convenis en els convenis signats per
FOGAIBA i pel Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de FOGAIBA i del
Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixen la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s' hagin subscrit des de l' inici d ela legislatura i fins avui ne
què es respongui?
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Els convenis amb la Conselleria de Presidència per temes
judicials estan motivats en l'optimització dels recursos de la
CAIB utilitzant el personal propi de la CAIB especialitzat en
temes judicials i no haver de contractar externament.
El conveni amb SITIBSA es motiva per la capacitat tècnica
demostrada de l'empresa en temes de cartografia digital a la
vegada que forma part de la mateixa conselleria i així optimitzar
els recursos interns i aprofitar les sinergies internes.
Més detalls els podrà trobar en els convenis que se li han
tramès.
Per altra part li recordam que FOGAIBA son les sigles de
Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears.
Palma, 16 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. 5313/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a utilització de la
figura dels convenis en els convenis signats pel Parc Bit
Desenvolupament, SA. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
Quina motivació es va utilitzar per part del Parc Bit
Desenvolupament, 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?
Respecte del Conveni de colAlaboració amb l’entitat Bitel
Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) i la Fundació Illes
Balears per a la Innovació Tecnològica, la memòria justificativa
d’aquest conveni estableix que dins del projecte de
reestructuració del sector públic instrumental hi figura la
proposta de la supressió, refosa o modificació dels ens en què
ho facin recomanable raons de simplificació, economia, eficàcia
i eficiència en la gestió. En aquest sentit, està previst la fusió de
Bitel SA, Parcbit SA, i Fundación IBIT, les tres entitats signants
del conveni. Les entitats signants del conveni reconeixen la
importància i avantatges, per a l’economia balear, d’una
cooperació intensificada entre les entitats colAlaboradores en
matèria d’optimització de recursos disponibles, per la qual cosa
amb l’objectiu d’establir un marc jurídic de colAlaboració entre
les entitats i amb la finalitat d’aconseguir un estalvi en els
costos fixos dels serveis generals de les tres entitats, es va trobar
adient la signatura d’un conveni de colAlaboració i
assessorament mutu en les seves activitats dins del camp de les
tecnologies de la informació i de les telecomunicacions.
Respecte del Conveni de colAlaboració amb l’entitat Ogayar
Consulting, SA, s’adjunta còpia de l’informe de motivació
corresponent.
Palma, 28 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.
La documentació a què fa referència la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra a disposició dels
diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 5341/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la
figura del conveni en els convenis signats per la Fundació per
al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació per
al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears 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 l'actual legislatura, la Fundació per al
Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
únicament ha subscrit el següent conveni i que té una natura
exclusivament acadèmica:
• Conveni de colAlaboració entre el Consorci per a la Música
de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears
"Ciutat de Palma" i la Fundació per al Conservatori Superior
de Música i Dansa de les Illes Balears. Data de signatura: 26
de gener de 2012.
Palma, 5 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 5354/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a línies d'ajudes de
la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació. (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 del 2011 per la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, amb indicació dels
imports que es destinen, l’objectiu o la finalitat i la descripció
dels possibles beneficiaris.
Les línies d’ajudes o subvencions que s’han convocat durant
l’exercici 2011 per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació són les següents:
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació de 19 de desembre de 2011 per la
qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada,
la convocatòria pública per presentar solAlicituds de subvencions
per al foment de les energies renovables, en el marc del Conveni
de colAlaboració amb l’Institut per a la Diversificació i Estalvi
de l’Energia (IDAE).
Import: 2.275.000,00 euros.
Objectiu o finalitat: Fomentar les inversions i instalAlacions
en nous equips d’energies renovables.
Beneficiaris: les persones físiques amb residència a les Illes
Balears, les persones jurídiques de dret privat, les associacions
i entitats sense ànim de lucre, les agrupacions de persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de
béns, les comunitats de propietaris o qualsevol altre tipus
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d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat
jurídica, els consells insulars, els ajuntaments, les empreses
públiques, els consorcis, les fundacions i qualsevol altre ens
públic, que duguin a terme en l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears les instalAlacions o les actuacions
establertes en l’apartat 4 de la Resolució (BOIB núm.191, de 22
de desembre de 2011).

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 5367/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL).
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Palma, 28 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Relació de les subvencions concedides per Balears
Innovació Telemàtica, SA (BITEL) sense promoure la publicitat
i la concurrència, d’acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 5361/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
Relació de les subvencions concedides per la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació sense promoure la publicitat i la concurrència,
d’acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.
Les subvencions concedides per la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació sense
promoure la publicitat i la concurrència, d’acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent, són les següents:
- Exp. SUBSC 66/2012: Subvenció nominativa al Tribunal
d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB). Import:
1.200.000i.
Palma, 28 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 5366/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per l'Agència Tributària de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per la Agència
Tributària 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.
Des de la presa de possessió del nou govern (juny de 2011),
no s’ha concedit per part de l’Agència Tributària de les Illes
Balears cap tipus de subvenció sense promoure la publicitat i la
concurrència, d’acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.
Palma, 28 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

En resposta a la vostra petició d’informació de les
subvencions concedides per Balears Innovació Telemàtica, SA
sense promoure la publicitat i la concurrència, d’acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent, us comuniquem que Bitel Balears
Innovació Telemàtica, SA no ha concedit cap tipus de
subvenció.
Palma, 28 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
AY)
A les Preguntes RGE núm. 5408/12 a 5415/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a punts
de contaminació a les actuacions a torrents (II a IX). (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 per part de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori durant els
treballs executats tant l’any 2011 com dins el 2012 a: torrents
de Na Marranxa, S’Estret, Sollerich i Rafal Garcés, dels
termes municipals d’Alaró, Consell i Sencelles; torrents i/o
síquies de Son Pujol, Pina, Vilafranca, Solanda i Banyeres als
termes municipals de Vilafranca de Bonany, Sant Joan,
Montuïri i Porreres; torrents Gros, Coanegra i afluents que es
troben als termes municipals de Palma i Marratxí; torrents
Massanella, Búger, Ses Fontanelles i afluents; torrents Can
Amer, Ses Planes, Sa Blanquera i Port Nou als termes
municipals de Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera;
torrents de Bàrbara, Sa Riera, Son Xigala, Son Berga, Son
Armadams i Mal Pas al terme municipal de Palma; torrents de
Montblanch-Binicuabell, Síquia Reial i afluents dels termes
municipals d’Ariany i Maria de la Salut; i torrents Na Joanota
i Es Peleg al terme municipal de Llucmajor?
Consultat el servei d’Agents de Medi Ambient ha manifestat
que, en relació amb la campanya de neteja de torrents de la
conselleria, no s’han detectat punts de contaminació,
abocaments tòxics o fugues, sense perjudici de les seves
funcions inspectores no vinculades amb la neteja de torrents.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 5451/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per l'Institut d'Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 5559/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute de beques de
menjador i material escolar. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol
de 2012).

Relació de les subvencions concedides per l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) sense promoure la
publicitat i la concurrència, d’acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica.

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de la cambra, a disposició dels
diputats i les diputades.

L’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) no
ha concedit cap tipus de subvenció durant la present legislatura.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 5628/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a albergs de la xarxa
d'instalAlacions juvenils (I). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).

Palma, 28 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 5476/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a alumnes
que ocupen una plaça NEE o NESE. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Nivells
educatius

Centre concertat

Centre públic

NEE

NESE

NEE

NESE

4t EI

54

38

128

94

5è EI

91

66

184

226

6è EI

120

141

257

332

1r EP

95

162

233

507

2n EP

118

348

300

1.030

3r EP

105

310

224

797

4t EP

125

442

281

1.090

5è EP

98

419

250

924

6è EP

128

508

312

1.062

1r ESO

153

590

359

1.226

2n ESO

183

532

295

1.139

3r ESO

121

378

144

595

4t ESO

110

279

79

302

Total

1.501

4.213

3.043

9.324

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

Quins mesos té previst que s'obrin els albergs dependents
de la xarxa d' instalAlacions juvenils de les Illes Balears durant
l'any 2012? Indicau la previsió per a cada instalAlació.
•
•
•
•
•

Alberg de La Victòria (de 15/ 03/ 2012 al 01 /1 0/ 2012).
Alberg Platja de Palma (de 27/ 03/ 2012 al 15/10/2012).
Campament d'Alcúdia (del 09/ 05/ 2012 al 16/ 08/ 2012).
Casa de Colònies de Formentera (en funció de la demanda).
Can Arabí (Binissalem) (en funció de la demanda).
Palma, 28 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 5630/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a albergs de la xarxa
d'instalAlacions juvenils (III). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol).
Quin personal es té previst contractar durant l'any 2012
per tal de gestionar els albergs i/o les instalAlacions de la xarxa
d'instalAlacions juvenils de les Illes Balears?
Treballadors fixos discontinus:
• Platja de Palma (8) del 27/03/2012 al 15/10/2012.
• Alberg d'Alcúdia (8): (4) del 15/03/2012 al 15/09/2012 i (4)
del 01/04/2012 al 01/10/2012.
• Campament La Victòria (6): (3) del 09/05/2012 al
12/08/2012, (3) del 16/05/2012 al 16/08/2012 i (2
treballadors fixos discontinus, no han començat perquè han
solAlicitat excedència).
Contractes temporals:
• Platja de Palma; 1 guarda de nit del 02/04/2012 al
01/10/2012.
• Alberg Alcúdia; 1 guarda de nit del 01/04/2012 al
30/09/2012.
• Campament; 1 contracte de substitució per baixa d'un mosso
de servei del 18/07/2012 al 27/07/2012.
Palma, 28 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 5631/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a albergs de la xarxa
d'instalAlacions juvenils (IV). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol
de 2012).
Quines obres s'han projectat a les instalAlacions depenent
de la xarxa d'instalAlacions juvenils de les Illes Balears per a
aquest any 2012?
Les obres necessàries per al compliment de la seguretat de
les instalAlacions i el seu bon funcionament.
Palma, 28 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 5689/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a límit de
capacitat als trens. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Com controla SFM que els vagons no superen el límit de
capacitat permès quan no hi ha revisors?
Igual que en el metro. Les unitats elèctriques disposen
d'indicadors en el pannell de conducció del percentatge de la
càrrega actual referida a la càrrega màxima.
Palma, 17 de setembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 5776/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi per
disminució de membres del Consell Escolar. (BOPIB núm. 56,
de 19 de juliol de 2012).
Quants doblers s'estalviarà la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb la disminució del nombre de
membres del Consell Escolar de les Illes Balears que s' ha
decretat?
La despesa a la qual afecta la reducció del nombre de
consellers al CEIB, és la de dietes d'assistència, desplaçament
i manutenció per assistència al s plenaris i comissions
(permanent i específiques), que du a terme el CEIB dins a la
seva tasca.
El càlcul de les despeses d 'assistència, desplaçament i
manutenció depèn de diversos factors:
El nombre de dietes d'assistència depèn de:
1. Nombre de plenaris i comissions que es realitzen dins l'any
(segons la quantitat i la complexitat de les normatives de les
quals s'ha de redactar projecte d'informe).
2. Voluntat o possibilitat d'assistència dels consellers a les
reunions d el CEIB.
3. De la realització de les sessions dins o fora de l'horari o
horari i període laboral.
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4. Que totes les entitats que en poden formar part, hagin
nomenat tots els seus representants al CEIB.
L'import de les dietes d'assistència, reduïdes en quantia a
partir del Decret 3/2012 i en nombre de consellers a partir del
Decret 5/2012, depèn de la condició o no dels consellers de ser
personal de la CAIB (funcionaris o laborals)
L'import dels desplaçament de viatge, quilometratge i
manutenció, depèn de l'illa de residència, de la població del seu
lloc de treball i de l'assistència als plenaris i comissions.
També, amb l'aprovació del nou reglament que es debatrà al
proper Ple de dia 25/09/12, es poden eliminar desplaçaments, si
es redueix el nombre de comissions necessàries i es du a terme
la realització dels plens per videoconferència (la qual cosa
possibilitaria eliminar els desplaçaments entre illes.
Vists els condicionant variables que intervenen en la
quantificació de l'estalvi que es pot produir, no podem
quantificar de forma exacta l'estalvi real fins acabar l'exercici
comptable de 2012.
Palma, 18 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 5794/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnat del
Conservatori Superior. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).
Per quina raó a la darrera convocatòria de places
d'alumnes del Conservatori Superior s'ha descomptat un punt
en la nota final a aquells que no són de les Illes Balears?
No és veritat que s'hagi descomptat un punt a la nota final
d'aquelles alumnes que no són de les Illes Balears. Simplement
s'ha donat compliment a l'imperatiu estatutari i constitucional
d'especial tractament de les persones que pateixen els
desavantatges de la insularitat.
Palma, 25 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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BI)
A la Pregunta RGE núm. 5795/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a gerent del
Conservatori Superior. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).
Pensa el conseller d'Educació i Cultura de les Illes Balears
que la primera setmana de juliol és una bona data perquè se'n
vagi de vacances una persona que és gerent d'un centre docent
com la Fundació del Conservatori Superior de Música de les
Illes Balears?
Tots el treballadors, inclosa la gerent de la Fundació del
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, tenen dret
al seu període de vacances i el període escollit per la gerent no
interferia el funcionament del centre atès, entre d'altres coses,
que el curs ja havia acabat i que les actuacions a dur a terme
durant aquella setmana tenien clarament fixats els seus objectius
i responsables. Per altra banda tant la gerent com la resta de
càrrecs de direcció de la Conselleria han gaudit d'uns
dies de vacances sensiblement menors als habituals per a càrrecs
de responsabilitat.
Palma, 25 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació

medi ambient, etc.). El pressupost total anual d'aquest operatiu
assoleix els 9 milions d'euros.
Els mitjans materials i la seva distribució s'acompanyen als
fulls annexos.
Palma, 17 de setembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
Els fulls als quals fa referència la resposta queden
dipositats al Registre General del Parlament a disposició dels
diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 5896/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sancions
imposades per SFM. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quantes sancions ha imposat SFM per impagament de
bitllets d'usuaris durant els mesos de gener, febrer, març, abril,
maig i juny de 2012? Indicau-ho per mesos.
Les mateixes que durant els anys 2007, 2008, 2009, 2010:
cap.
Els agents d'SFM no estan caracteritzats com agents de
l'autoritat. No poden, per tant, imposar sancions. En aquest
aspecte, s'està fent feina per impulsar una llei del transport que
resolgui aquesta qüestió.

BJ)
A la Pregunta RGE núm. 5814/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a plantilles
dels instituts de secundària. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).
Troba el conseller d'Educació, Cultura i Universitats que
cinc dies són suficients per definir les plantilles en els instituts
de secundària?
A causa dels ajuts que s'han hagut d'aplicar després del RD
14/2012, de 20 de abril, els terminis han estat inferiors a altres
anys però suficients per poder definir les plantilles dels instituts
de Secundària.
Palma, 5 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 5886/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a prevenció
d'incendis (I). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quins mitjans ha dedicat enguany (2012) la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a la prevenció
d'incendis? Especificau-ne el pressupost destinat i els mitjans
humans i materials.
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha
destinat enguany a la prevenció i l'extinció d'incendis forestals
un total de 350 efectius (brigades, vigilants, tècnics, agents de

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

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 5923/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadaments a
l'IBABSA (II). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quins han estat els criteris per decidir els acomiadaments
de l'IBABSA?
Les amortitzacions dutes a terme a IBABSA s'han basat en
criteris objectius com són antiguitat i carregues familiars.
Palma, 17 de setembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 6219/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a programes de
comptabilitat, 2. (BOPIB núm. 60, d'1 d'agost de 2012).
Està estudiant la conselleria implantar un nou programa de
comptabilitat? A quin cost?
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori,
quant a temes comptables, pressupostaris, contractació, etc,
segueix les directrius marcades per la Vicepresidència

BOPIB núm. 75 - 30 de novembre de 2012
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, i no té
previst realitzar cap canvi en els programes que està utilitzant.
Palma, 17 de setembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 6342/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a nombre de
docents. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Quina és la diferència exacta de docents entre el cursos
2011-2012 i 2012A2013?
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f) A petició escrita de la direcció del centre amb el vistiplau
de la Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives es van adjudicar a membres d'equips
directius:
CEPA Son Canals
IES Josep Sureda i Blanes
CEPA Artà
g) A petició escrita de la direcció del centre calia augmentar
a jornada completa una plaça per garantir l'oferta educativa:
IES Josep Sureda i Blanes
A l'IES Santa Margalida no consta cap incidència.
Palma, 25 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

La diferència exacta és de 590 persones.
Palma, 17 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 6373/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a adjudicació
de places vacants a la Conselleria d'Educació. (BOPIB núm.
62, de 7 de setembre de 2012).
Per quins motius, cas per cas, i concretament als següents
centres: IES Madina Mayurqa, IES Felanitx, CEPA Son
Canals, IES Juníper Serra, CEPA Mancomunitat del Pla, IES
Josep Sureda i Blanes, CEPA Artà, CI FP Son Llebre, IES
Santa Margalida, IES Josep Ma Llompart, IES Bendinat, IES
Francesc de Borja Moll, no s'han adjudicat totes i cada una de
les places vacants l'oferta de les quals havia fet pública la
mateixa conselleria?
a) Reincorporació del professorat funcionari de carrera
titular de la plaça amb posterioritat a la publicació de les places
ofertes al procés general d'adjudicació:
CEPA Comunitat del Pla
IES Francesc de Borja Moll
b) A petició escrita de la direcció del centre es van haver
d'afegir perfils per garantir l'oferta educativa:
IES Felanitx
IES Juníper Serra
CIFP Son Llebre
IES Bendinat
IES Francesc de Borja Moll
c) A petició escrita de la direcció del centre es va canviar
l'especialitat per garantir l'oferta educativa:
IES Josep Maria Llompart
IES Francesc de Borja Moll
d) A petició escrita de la direcció del centre i amb el
vistiplau de la Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives es va canviar el cos:
IES Medina Mayurca
e) L'Administració d 'ofici va haver de recolAlocar dos
funcionaris de carrera en expectativa de destinació definitiva per
no haver perfilat les places la direcció de l'Arxiduc Llurs
Salvador:
IES Medina Mayurca

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 6456/12 a 6463/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
contractació de personal interí (I, II, III i IV a VIII). (BOPIB
núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de contractació de professorat interí per
a l'etapa d'educació infantil i primària als municipis de Maó,
d'Es Castell, d'Alaior, d'Es Mercadal, de Ferreries, d'Es
Migjorn Gran, de Ciutadella i de Sant Lluís per al curs
2011-2012?
La previsió de contractació de professorat interí per a l'etapa
d 'educació infantil i primària a aquests municipis per al curs
2011/12 es va fer segons la planificació dels responsables del
govern anterior.
Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 6464/12 a 6472/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
contractació de personal interí (X a XVII). (BOPIB núm. 62, de
7 de setembre de 2012).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de contractació de professorat interí per
a l'etapa d'educació secundària als municipis d'Es Castell, de
Sant Lluís, d'Alaior, d'Es Mercadal, de Maó, de Ferreries, d'Es
Migjorn Gran, de Ciutadella i de Maó per al curs 2011-2012?
La previsió de contractació de professorat interí per a l'etapa
d'educació secundària a aquests municipis per al curs 2011/12
es va fer segons la planificació dels responsables del govern
anterior.
Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 6473/12 a 6479/12 presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
contractació de personal interí (XVIII a XXIV). (BOPIB núm.
62, de 7 de setembre de 2012).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de contractació de professorat interí per
a l'etapa de batxillerat als municipis d'Es Castell, d'Alaior,
d'Es Mercadal, d'Es Migjorn Gran, de Ciutadella, de Sant
Lluís i de Ferreries per al curs 2011-2012?
La previsió de contractació de professorat interí per a l'etapa
de batxillerat a aquests municipis per al curs 2011/12 es va fer
segons la planificació dels responsables del govern anterior.
Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 6507/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (III). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).
Quina es la distribució per sectors econòmics de les nostres
Illes de la reconversió de treballadors fixos en fixos
discontinus a 31 de març de 2012, corresponents al primer
trimestre del 2012?
Del total de treballadors fixos (no discontinus) afiliats al
règim general de la Seguretat Social a 31 de desembre de 2011
(144.557 afiliats) n’hi ha 225 que consten com a afiliats a la
mateixa empresa (atès que es refereix a una reconversió de
treballadors) amb un contracte fixo discontinu a data 31 de març
de 2012.
Taula amb les dades corresponents, desagregades per sectors
econòmics:
Treballadors fixos (no discontinus), uniafiliats al Règim General a
31/12/2011

144.557

No apareixen com a afiliats al R. General al 2012T1

5.704

Són treballadors multiafiliats al R. General al 2012T1

450

No treballen a la mateixa empresa al 2012T1

2.550

Treballen a la mateixa empresa com a Indefinit/fixo discontinu
al 2012T1

225

(B) Indústries extractives …

...

(C) Indústries manufactureres

58

(F) Construcció

25

(G) Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i
motocicletes

32

(H) Transport i emmagatzematge

14

(I) Hostaleria

57

(M) Activitats professionals, científiques i tècniques

15

(N) Activitats administratives i serveis auxiliars

8

(Q) Activitats sanitàries i de serveis socials

4

(R) Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment

8

(S) Altres serveis …

...

Treballen a la mateixa empresa com a Indefinit (no fix discontinu)
al 2012T1

135.426

Treballen a la mateixa empresa amb una altre tipologia contractual al
2012T1

202

Nota: (...) dada oculta per secret estadístic
Observacions metodològiques:
• La informació s’ha extret del fitxer de microdades d’afiliats
a la Seguretat Social. En aquest sentit, s’han agafat els
afiliats fixos discontinus existents a dia 31 de març de 2012
i s’ha fet una recerca de la seva situació a dia 31 de març de
2011.
• Només s’han tingut en compte els afiliats al règim general
sense conveni especial, ja que el règim especial agrari
(vigent fins el dia 31 de desembre de 2011) i el règim
especial de llars (vigent fins el dia 30 de juny de 2012) no
especificaven els tipus de contracte, per tant no sabem si
l’any 2011 aquests treballadors eren fixos discontinus o no.
• Només s’han considerat els treballadors amb una única
afiliació al règim general de la Seguretat Social, atès que
dels multiafiliats no es pot fer el seguiment dels
corresponents canvis de tipus de contracte.A
• La distribució per sectors econòmics s’ha fet en relació a la
CNAE-09 que tenien les empreses a 31 de desembre de
2011.
Palma, 1 d’octubre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 6508/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (IV). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).
Quina es la distribució per sectors econòmics de les nostres
Illes de la reconversió de treballadors fixos en fixos
discontinus a 30 de juny de 2012, corresponents al segon
trimestre del 2012?
Del total de treballadors fixos (no discontinus) afiliats al
règim general de la Seguretat Social a 30 de març de 2012
(142.717 afiliats) n’hi ha 186 que consten com a afiliats a la
mateixa empresa (atès que es refereix a una reconversió de
treballadors) amb un contracte fix discontinu a data 30 de juny
de 2012.
Taula amb les dades corresponents, desagregades per sectors
econòmics:
Treballadors fixos (no discontinus), uniafiliats al Règim General a
31/03/2012

142.717

No apareixen com a afiliats al R. General al 2012T2

4.405

Són treballadors multiafiliats al R. General al 2012T2

1.010
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No treballen a la mateixa empresa al 2012T2

2.239

Treballen a la mateixa empresa com a Indefinit/fix discontinu
al 2012T2

186

(A) Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

...

(C) Indústries manufactureres

39

(F) Construcció

41

G) Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i
motocicletes

18

(H) Transport i emmagatzematge

18

(I) Hostaleria

45

(M) Activitats professionals, científiques i tècniques

5

(N) Activitats administratives i serveis auxiliars

...

(P) Educació

...

(R) Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment

15

(S) Altres serveis

...

Treballen a la mateixa empresa com a Indefinit (no fixediscontinu)
al 2012T2

134.666

Treballen a la mateixa empresa amb una altre tipologia contractual al
2012T2

211

Nota: (...) dada oculta per secret estadístic
Observacions metodològiques:
•

•

•

•

La informació s’ha extret del fitxer de microdades d’afiliats
a la Seguretat Social. En aquest sentit, s’han agafat els
afiliats fixos discontinus existents a dia 31 de març de 2012
i s’ha fet una recerca de la seva situació a dia 31 de març de
2011.
Només s’han tingut en compte els afiliats al règim general
sense conveni especial, ja que el règim especial agrari
(vigent fins el dia 31 de desembre de 2011) i el règim
especial de llars (vigent fins el dia 30 de juny de 2012) no
especificaven els tipus de contracte, per tant no sabem si
l’any 2011 aquests treballadors eren fixos discontinus o no.
Només s’han considerat els treballadors amb una única
afiliació al règim general de la Seguretat Social, atès que
dels multiafiliats no es pot fer el seguiment dels
corresponents canvis de tipus de contracte.A
La distribució per sectors econòmics s’ha fet en relació a la
CNAE-09 que tenien les empreses a 31 de desembre de
2011.

Palma, 1 d’octubre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 6509/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (V). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).
Quina és la distribució territorial per illes i sectors
econòmics de la reconversió de treballadors fixos en
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treballadors fixos discontinus en data de 31 de març
corresponents al primer trimestre del 2012?
Del total de treballadors fixos (no discontinus) afiliats al
règim general de la Seguretat Social a 31 de desembre de 2011
(144.557 afiliats) n’hi ha 225 que consten com a afiliats a la
mateixa empresa (atès que es refereix a una reconversió de
treballadors) amb un contracte fixo discontinu a data 31 de març
de 2012.
Taula amb les dades corresponents, desagregades per sectors
econòmics i per illes:
Treballadors fixos (no discontinus), uniafiliats al Règim General
el 2012T1
Illes Balears:
144.557
Mallorca:
123.040
Menorca:
8.458
Eivissa:
12.529
Formentera:
515
No consta:
15
No apareixen com a afiliats al Règim General el 2012T1
Illes Balears:
5.704
Mallorca:
4.806
Menorca:
395
Eivissa:
485
Formentera:
17
No consta:
...
Són treballadors multiafiliats al Règim General el 2012T1
Illes Balears:
450
Mallorca:
387
Menorca:
20
Eivissa:
40
Formentera:
3
No consta:
0
No treballen a la mateixa empresa el 2012T1
Illes Balears:
2.550
Mallorca:
2.227
Menorca:
124
Eivissa:
192
Formentera:
6
No consta:
...
Treballen a la mateixa
discontinus el 2012T1
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:

empresa com a indefinits/fixos
225
135
82
8
0
0

(B) Indústries extractives
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:

...
...
0
0
0
0
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(C) Indústries manufactureres
Illes Balears:
58
Mallorca:
25
Menorca:
33
Eivissa:
0
Formentera:
0
No consta:
0

(R) Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
Illes Balears:
8
Mallorca:
5
Menorca:
0
Eivissa:
...
Formentera:
0
No consta:
0

(F) Construcció
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:

(S) Altres serveis
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:

25
8
17
0
0
0

...
0
...
0
0
0

(G) Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor
i motocicletes
Illes Balears:
32
Mallorca:
19
Menorca:
13
Eivissa:
0
Formentera:
0
No consta:
0

Treballen a la mateixa empresa com a indefinits (no fixos
discontinus) el 2012T1
Illes Balears:
135.426
Mallorca:
115.316
Menorca:
7.828
Eivissa:
11.780
Formentera:
489
No consta:
13

(H) Transport i emmagatzematge
Illes Balears:
14
Mallorca:
11
Menorca:
3
Eivissa:
0
Formentera:
0
No consta:
0

Treballen a la mateixa
contractual el 2012T1
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:

(I) Hostaleria
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:

57
46
8
...
0
0

(M) Activitats professionals, científiques i tècniques
Illes Balears:
15
Mallorca:
13
Menorca:
0
Eivissa:
...
Formentera:
0
No consta:
0
(N) Activitats administratives i serveis auxiliars
Illes Balears:
8
Mallorca:
7
Menorca:
...
Eivissa:
0
Formentera:
0
No consta:
0
(Q) Activitats sanitàries i de serveis socials
Illes Balears:
4
Mallorca:
0
Menorca:
4
Eivissa:
0
Formentera:
0
No consta:
0

empresa amb una altra tipologia
202
169
9
24
0
0

Nota: (...) dada oculta per secret estadístic
Observacions metodològiques:
• La informació s’ha extret del fitxer de microdades d’afiliats
a la Seguretat Social. En aquest sentit, s’han agafat els
afiliats fixos discontinus existents a dia 31 de març de 2012
i s’ha fet una recerca de la seva situació a dia 31 de març de
2011.
• Només s’han tingut en compte els afiliats al règim general
sense conveni especial, ja que el règim especial agrari
(vigent fins el dia 31 de desembre de 2011) i el règim
especial de llars (vigent fins el dia 30 de juny de 2012) no
especificaven els tipus de contracte, per tant no sabem si
l’any 2011 aquests treballadors eren fixos discontinus o no.
• Només s’han considerat els treballadors amb una única
afiliació al règim general de la Seguretat Social, atès que
dels multiafiliats no es pot fer el seguiment dels
corresponents canvis de tipus de contracte.A
• La distribució per sectors econòmics s'ha fet en relació amb
la CNAE-09 que tenien les empreses a 31 de desembre del
2011.
• La distribució per illes s’ha fet d’acord amb el domicili
d'inscripció del compte de cotització al qual està inscrit
l’afiliat (una empresa pot tenir mes d’un compte de
cotització amb domicilis d’inscripció diferents), agafant com
a referència el fitxer a 31 de desembre.
Palma, 1 d’octubre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.
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Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 6510/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (VI). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).
Quina és la distribució territorial per illes i sectors
econòmics de la reconversió de treballadors fixos en
treballadors fixos discontinus en data de 30 de juny
corresponents al segon trimestre del 2012?
Del total de treballadors fixos (no discontinus) afiliats al
règim general de la Seguretat Social a 31 de març de 2012
(142.717 afiliats) n’hi ha 186 que consten com a afiliats a la
mateixa empresa (atès que es refereix a una reconversió de
treballadors) amb un contracte fix discontinu a data 30 de juny
de 2012.
Taula amb les dades corresponents, desagregades per sectors
econòmics i per illes:
Treballadors fixos (no discontinus), uniafiliats al Règim General
a 31/03/2012
Illes Balears:
142.717
Mallorca:
121.430
Menorca:
8.212
Eivissa:
12.524
Formentera:
535
No consta:
16
No apareixen com a afiliats al Règim General el 2012T2
Illes Balears:
4.405
Mallorca:
3.753
Menorca:
218
Eivissa:
414
Formentera:
20
No consta:
0
Són treballadors multiafiliats al Règim General el 2012T2
Illes Balears:
1.010
Mallorca:
801
Menorca:
55
Eivissa:
149
Formentera:
4
No consta:
...
No treballen a la mateixa empresa el 2012T2
Illes Balears:
2.239
Mallorca:
1.883
Menorca:
102
Eivissa:
242
Formentera:
12
No consta:
0
Treballen a la mateixa
discontinus el 2012T2
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:
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(A) Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Illes Balears:
...
Mallorca:
...
Menorca:
0
Eivissa:
0
Formentera:
0
No consta:
0
(C) Indústries manufactureres
Illes Balears:
39
Mallorca:
19
Menorca:
20
Eivissa:
0
Formentera:
0
No consta:
0
(F) Construcció
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:

41
26
12
...
0
0

(G) Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor
i motocicletes
Illes Balears:
18
Mallorca:
13
Menorca:
4
Eivissa:
...
Formentera:
0
No consta:
0
(H) Transport i emmagatzematge
Illes Balears:
18
Mallorca:
8
Menorca:
9
Eivissa:
0
Formentera:
...
No consta:
0
(I) Hostaleria
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:

45
39
...
0
...
0

(M) Activitats professionals, científiques i tècniques
Illes Balears:
5
Mallorca:
0
Menorca:
5
Eivissa:
0
Formentera:
0
No consta:
0

empresa com a indefinits/fixos
186
123
55
4
4
0

(N) Activitats administratives i serveis auxiliars
Illes Balears:
...
Mallorca:
...
Menorca:
0
Eivissa:
0
Formentera:
0
No consta:
0
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(P) Educació
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:
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...
0
...
0
0
0

(R) Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
Illes Balears:
15
Mallorca:
15
Menorca:
0
Eivissa:
0
Formentera:
0
No consta:
0
(S) Altres serveis
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:

...
0
...
0
0
0

Treballen a la mateixa empresa com a indefinits (no fixos
discontinus) el 2012T2
Illes Balears:
134.666
Mallorca:
114.686
Menorca:
7.773
Eivissa:
11.697
Formentera:
495
No consta:
15
Treballen a la mateixa
contractual el 2012T2
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:

empresa amb una altra tipologia
211
184
9
18
0
0

Nota: (...) dada oculta per secret estadístic
Observacions metodològiques:
• La informació s’ha extret del fitxer de microdades d’afiliats
a la Seguretat Social. En aquest sentit, s’han agafat els
afiliats fixos discontinus existents a dia 31 de març de 2012
i s’ha fet una recerca de la seva situació a dia 31 de març de
2011.
• Només s’han tingut en compte els afiliats al règim general
sense conveni especial, ja que el règim especial agrari
(vigent fins el dia 31 de desembre de 2011) i el règim
especial de llars (vigent fins el dia 30 de juny de 2012) no
especificaven els tipus de contracte, per tant no sabem si
l’any 2011 aquests treballadors eren fixos discontinus o no.
• Només s’han considerat els treballadors amb una única
afiliació al règim general de la Seguretat Social, atès que
dels multiafiliats no es pot fer el seguiment dels
corresponents canvis de tipus de contracte.A
• La distribució per sectors econòmics s'ha fet en relació amb
la CNAE-09 que tenien les empreses a 31 de març del 2012.
• La distribució per illes s’ha fet d’acord amb el domicili
d'inscripció del compte de cotització al qual està inscrit
l’afiliat (una empresa pot tenir mes d’un compte de

cotització amb domicilis d’inscripció diferents), agafant com
a referència el fitxer a 31 de desembre.
Palma, 1 d’octubre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
BY)
A les Preguntes RGE núm. 6511/12 a 6518/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
treballadors fixos discontinus (VII a XIV). (BOPIB núm. 62, de
7 de setembre de 2012).
Quants fixos discontinus hi ha a cadascuna de les nostres
illes treballant i quants no treballen els mesos de gener a agost
de 2012?
Les dades requerides no es poden subministrar atès que el
fitxer amb les corresponents dades d’afiliats a la Seguretat
Social no inclouen cap variable que permeti saber si un fix
discontinu està fent feina a un moment donat (o mes concret).
La informació disponible només permet saber el tipus de
contracte que té cada afiliat.
Palma, 1 d’octubre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.
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Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 6519/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (XV). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).
Quants treballadors a cadascuna de les nostres illes han
passat de fixos discontinus a treballadors fixos en el primer
trimestre del 2012?
Del total de treballadors fixos discontinus afiliats al règim
general de la Seguretat Social a 31 de desembre de 2011 (8.879
afiliats) n’hi ha 179 que consten com a afiliats a la mateixa
empresa amb un contracte fix a data 31 de març de 2012.
Taula amb les dades corresponents, desagregades per illes:
Treballadors fixos discontinus, uniafiliats al Règim General a
31/12/2011
Illes Balears:
8.879
Mallorca:
5.707
Menorca:
2.106
Eivissa:
1.012
Formentera:
52
No consta:
...
No apareixen com a afiliats al Règim General el 2012T1
Illes Balears:
2.144
Mallorca:
1.173
Menorca:
683
Eivissa:
270
Formentera:
18
No consta:
0
Són treballadors multiafiliats al Règim General el 2012T1
Illes Balears:
41
Mallorca:
30
Menorca:
6
Eivissa:
5
Formentera:
0
No consta:
0
No treballen a la mateixa empresa el 2012T1
Illes Balears:
215
Mallorca:
160
Menorca:
25
Eivissa:
28
Formentera:
...
No consta:
...
Treballen a la mateixa
discontinus el 2012T1
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:

empresa com a indefinits/fixos
6.244
4.209
1.359
645
30
...

Treballen a la mateixa empresa com a indefinits (no fixos
discontinus) el 2012T1
Illes Balears:
179
Mallorca:
88
Menorca:
33

Eivissa:
Formentera:
No consta:
Treballen a la mateixa
contractual el 2012T1
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:

3799
55
...
0
empresa amb una altra tipologia
56
47
0
9
0
0

Nota: (...) dada oculta per secret estadístic
Observacions metodològiques:
• La informació s’ha extret del fitxer de microdades d’afiliats
a la Seguretat Social. En aquest sentit, s’han agafat els
afiliats fixos discontinus existents a dia 31 de desembre de
2011 i s’ha fet una recerca de la seva situació a dia 31 de
març de 2012.
• Només s’han tingut en compte els afiliats al règim general
sense conveni especial, ja que el règim especial agrari
(vigent fins el dia 31 de desembre de 2011) i el règim
especial de llars (vigent fins el dia 30 de juny de 2012) no
especificaven els tipus de contracte, per tant no sabem si
l’any 2011 aquests treballadors eren fixos discontinus o no.
• Només s’han considerat els treballadors amb una única
afiliació al règim general de la Seguretat Social, atès que
dels multiafiliats no es pot fer el seguiment dels
corresponents canvis de tipus de contracte.A
Palma, 1 d’octubre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 6520/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (XVI). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).
Quants treballadors a cadascuna de les nostres illes han
passat de fixos discontinus a treballadors fixos en el segon
trimestre del 2012?
Del total de treballadors fixos discontinus afiliats al règim
general de la Seguretat Social a 31 de març de 2012 (24.126
afiliats) n’hi ha 91 que consten com a afiliats a la mateixa
empresa amb un contracte fix a data 30 de juny de 2012.
Taula amb les dades corresponents, desagregades per illes:
Treballadors fixos discontinus, uniafiliats al Règim General a
31/03/2012
Illes Balears:
24.126
Mallorca:
19.294
Menorca:
2.406
Eivissa:
2.300
Formentera:
124
No consta:
2
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No apareixen com a afiliats al Règim General el 2012T2
Illes Balears:
1.291
Mallorca:
1.031
Menorca:
177
Eivissa:
79
Formentera:
4
No consta:
0
Són treballadors multiafiliats al Règim General el 2012T2
Illes Balears:
189
Mallorca:
144
Menorca:
15
Eivissa:
28
Formentera:
2
No consta:
0
No treballen a la mateixa empresa el 2012T2
Illes Balears:
796
Mallorca:
637
Menorca:
56
Eivissa:
97
Formentera:
5
No consta:
1
Treballen a la mateixa
discontinus el 2012T2
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:

empresa com a indefinits/fixos
21.735
17.422
2.145
2.054
113
1

Treballen a la mateixa empresa com a indefinits (no fixos
discontinus) el 2012T2
Illes Balears:
91
Mallorca:
46
Menorca:
13
Eivissa:
32
Formentera:
0
No consta:
0
Treballen a la mateixa
contractual el 2012T2
Illes Balears:
Mallorca:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
No consta:

dels multiafiliats no es pot fer el seguiment dels
corresponents canvis de tipus de contracte.A
Palma, 1 d’octubre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 6523/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a connectivitat
aèria. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Quina serà la connectivitat aèria a la propera temporada
d'hivern per a cadascuna de les nostres illes, atès que ja ha
passat el mes d'agost, quan el Govern va dir que podria
contestar la pregunta?
Sense perjudici que la informació que solAlicita fa referència
a una competència estatal, vos comunic que AENA, proveïdor
de serveis dels aeroports i ens que realitza les previsions de vols
arran de les peticions de les aerolínies, encara no ha tancat les
previsions de connectivitat per a la propera temporada d'hivern.
Palma, a 24 de setembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CC)
A la Pregunta RGE núm. 6529/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria d'Administracions
Públiques. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 del
pressupost de la Conselleria d'Administracions Públiques
durant l'exercici 2012 fins la data de resposta, a la qual consti
almenys la data de pagament, el concepte i l'import.

empresa amb una altra tipologia
24
14
0
10
0
0

Observacions metodològiques:
• La informació s’ha extret del fitxer de microdades d’afiliats
a la Seguretat Social. En aquest sentit, s’han agafat els
afiliats fixos discontinus existents a dia 31 de març de 2012
i s’ha fet una recerca de la seva situació a dia 31 de juny de
2012.
• Només s’han tingut en compte els afiliats al règim general
sense conveni especial, ja que el règim especial agrari
(vigent fins el dia 31 de desembre de 2011) i el règim
especial de llars (vigent fins el dia 30 de juny de 2012) no
especificaven els tipus de contracte, per tant no sabem si
l’any 2011 aquests treballadors eren fixos discontinus o no.
• Només s’han considerat els treballadors amb una única
afiliació al règim general de la Seguretat Social, atès que

S'adjunta relació de les factures pagades durant l'exercici
2012, fins a la data d'avui, amb càrrec al capítol 2 dels
subprogrames pressupostaris que actualment gestiona la
Conselleria d'Administracions Públiques, en la qual almenys
consta la data de pagament, el concepte i l'import.
Marratxí, 24 de setembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
La relació esmentada queda dipositada al registre General
de la cambra a disposició dels diputats i les diputades.
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Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 6534/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de Turisme i Esports.
(BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
La resposta queda dipositada al Registre General de la
cambra, a disposició dels diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 6536/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria d'Administracions
Públiques. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 del
pressupost de la Conselleria d'Administracions Públiques
durant l'exercici 2012 fins la data de resposta, a la que consti
al menys la data de pagament, el concepte i l'import.
Amb càrrec al capítol 4 (transferències corrents) dels
pressuposts de la Conselleria d'Administracions Públiques,
durant l'exercici 2012 no s'ha pagat cap factura a dia d'avui.
Marratxí, 24 de setembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 6543/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges realitzats
pel conseller d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 62,
de 7 de setembre de 2012).

governs autonòmics, sigui quin sigui el seu color, en relació
amb les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.
Així mateix, també es deixa constància que tant els trasllats
terrestres com les pernoctacions que es puguin derivar de
l'assistència a aquests actes institucionals a l'illa de Menorca van
a càrrec del Sr. Gornés, ja que té la seva residència habitual
establerta a l'esmentada illa. L'única despesa que assumeix la
CAIB és el trasllat aeri, pràctica que d'altra banda és habitual en
el cas de tots els càrrecs de qualsevol Govern de les Illes
Balears amb domicili a una de les altres illes que no sigui
Mallorca.
Marratxí, 9 d'octubre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
La relació esmentada queda dipositada al Registre General
de la cambra, a disposició dels diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 6546/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges realitzats
pel conseller de Presidència. (BOPIB núm. 62, de 7 de
setembre de 2012).
Relació dels viatges realitzats pel conseller de Presidència
amb càrrec al pressupost públic des de l'inici de la legislatura
i fins a la data de resposta. Especificau-ne les dates, la
destinació i el motiu.
•
•
•
•

Relació dels viatges realitzats pel conseller
d'Administracions Públiques amb càrrec al pressupost públic
des de l'inici de la legislatura i fins a la data de resposta.
Especificau-ne les dates, la destinació i el motiu.
S'adjunta una relació dels viatges solAlicitats, compresos
entre el 28 de juny de 2011 i el 26 de setembre de 2012. S'ha de
tenir en compte que des del primer viatge, el 28
de juny de 2011, s'engloben uns 15 mesos.
Com a element nuclear d'aquesta qüestió, la majoria dels
viatges realitzats s'han generat entre les Illes Balears i, en gran
manera, a l'illa de Menorca, per assistir a actes institucionals
propis de la cartera que ocupa o en nom i representació del
president de la CAIB, en aquest segon cas.
Atesa l'especial configuració pluriinsular, i, per tant,
discontínua, de la nostra comunitat autònoma, els trasllats en
avió responen a una necessitat quasi imprescindible per als
desplaçaments entre illes.
És per tot això que, si acceptam l'esmentada realitat
pluriinsular de la nostra comunitat autònoma, i que el Govern de
les Illes Balears ho és de totes i cadascuna de les illes que
conformen l'arxipèlag, la representació institucional d'aquest
Govern s'ha d'entendre com un acte inherent a la mateixa gestió
política i, per tant, la necessitat de desplaçaments entre illes és
d'obligat compliment per part dels membres dels diferents
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•
•
•
•
•
•

•

•

•

08/09/2011 - 08/09/2011 Madrid. “Desayunos
informativos”.
10/10/2011 – 11/10/2011 BrusselAles. Sessió Plenària
Comitè de les Regions.
13/02/2012 – 13/02/2012 Barcelona. Euroregió Pirineus
Mediterrània.
01/03/2012 – 02/03/2012 Menorca. Diada de les Illes
Balears.
16/03/2012- 16/03/2012 Menorca, Alaior. Consell de
Govern.
03/05/2012 – 04/05/2012 BrusselAles. Sessió Plenària
Comitè de les Regions.
23/05/2012 – 23/05/2012 Madrid. Reunió Secretària Estat
Pressuposts.
28/05/2012 – 28/05/2012 València. Cimera Corredor
Mediterrani.
06/06/2012 – 06/06/2012 Barcelona. Corredor Mediterrani.
14/06/2012 -14/06/2012 Menorca. Signatura Conveni de
colAlaboració entre el Centre Balears Europa i Consell
Insular de Menorca. Diverses reunions en matèria
d’immigració. Visita Oficina d’Informació al Immigrant,
Maó.
21/06/2012 – 21/06/2012 Eivissa. Signatura Conveni de
colAlaboració entre el Centre Balears Europa i Consell
Insular d’Eivissa. Diverses reunions en matèria
d’immigració i amb les cases regionals d’Eivissa i
Formentera.
12/07/2012 – 12/07/2012 Eivissa i Formentera. Signatura
Protocol Televisió Digital Terrestre (TDT) i xarxa
d’emergències TETRA. Reunió amb el Delegat del Govern
de les Illes Balears a Formentera.
18/07/2012 – 19/07/2012 BrusselAles. Sessió Plenària
Comitè de les Regions.
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•

Palma, 3 d’octubre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

•
•

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 6549/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges realitzats
pel vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Relació dels viatges realitzats pel vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació amb càrrec al
pressupost públic des de l’inici de la legislatura i fins la data
de resposta, especificant les dates d’aquests, el destí i el motiu
del viatge.
En resposta a la vostra solAlicitud, us relacionem a
continuació els viatges realitzats pel vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació amb càrrec al pressupost
des de l’inici de la legislatura i fins la data de resposta,
especificant les dates d’aquests, el destí i el motiu del viatge:
• 06/07/2011 Madrid (Reunió amb el Sr. Juan Manuel López
Carbajo, secretari d’Estat d’Hisenda a la Secretaria d’Estat,
Hisenda i Pressuposts).
• 21/07/2011 Eivissa i Formentera (Consell d’Eivissa i
Consell de Formentera).
• 26 i 27/07/2011 Madrid (Reunió vicepresidenta econòmica
Elena Salgado + Consell de Política Fiscal i Financera).
• 04/08/2011 Menorca (Consell Insular de Menorca).
• 16/09/2011 Madrid (Reunió vicepresidenta econòmica Elena
Salgado).
• 22/09/2011 Madrid (Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç: Consell Interterritorial de Internacionalització).
• 24/11/2011 Menorca (Fòrum sobre les TIC’s com a factor
de desenvolupament econòmic a Menorca).
• 10/01/2012 Madrid (Reunió secretari d’Estat
d’Administracions Públiques, Antonio Beteta).
• 16 i 17/01/2012 Madrid (Reunió prèvia + Consell de Política
Fiscal i Financera).
• 19/01/2012 Madrid (Reunió amb el president del Banco
Popular).
• 22/02/2012 Madrid (Estalvi Corporació Conferència “Les
CCAA: perspectives econòmiques i financeres”).
• 27 i 28/02/2012 Madrid (Reunió prèvia + Conferència
Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals i Consell
Interterritorial de Internacionalització).
• 06/03/2012 Madrid (Reunió prèvia + Consell de Política
Fiscal i Financera).
• 14/03/2012 Menorca (Reunió Consell Insular de Menorca +
batles + diverses reunions).
• 16/03/2012 Menorca (Consell de Govern).
• 26/03/2012 Eivissa (Reunió Consell Insular d’Eivissa +
batles + diverses reunions).
• 18/04/2012 Menorca (Clausura jornada “Emprendimiento i
incubació en Parcbit” + reunió amb consellera de Serveis
Generals de Menorca, Pilar Pons + visita a les instalAlacions
de la incubadora d’empreses de CAEB Menorca).
• 17/05/2012 Madrid (Reunió prèvia + Consell de Política
Fiscal i Financera).
• 23/05/2012 Madrid (Reunió amb la secretaria d’Estat de
Pressupost).

•
•
•
•
•

•

24/05/2012 Madrid (Conferència sectorial d’ocupació i
assumptes laborals).
05/06/2012 Madrid (Reunió amb el secretari d’Estat
d’Energia).
07/06/2012 Formentera (Reunió Consell Insular de
Formentera i reunió amb empresaris).
12/07/2012 Madrid (Consell de Política Fiscal i Financera).
18/07/2012 Menorca (Consell Insular de Menorca i reunions
amb representants dels sectors comerç, bijuter i calçat).
30/07/2012 Menorca (Visita al parc de Son Salomó i al parc
d’Es Milà, reunions per temes d’indústria i energia).
31/07/2012 Madrid (Consell de Política Fiscal i Financera).
11/09/2012 Madrid (Reunió amb la secretaria general del
Tresor i reunió amb secretari d’Estat d’Administracions
Públiques, Antonio Beteta + Sr. Ossorio).
17/09/2012 Formentera (Reunió Consell Insular de
Formentera).

Palma, 24 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
CI)
A la Pregunta RGE núm. 6633/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a servei
de seguiment d'inversions estratègiques. (BOPIB núm. 63, de
14 de setembre de 2012).
Quins projectes d’inversió estratègica s’han captat des del
Servei de Seguiment des del 25 de maig de 2012?
Des del 25 de maig de 2012 el Servei de Seguiment de
Programes i Projectes de la Conselleria de Presidència, ha rebut
una solAlicitud de declaració d’interès autonòmic per a nous
projectes d’inversió privada.
Palma, 28 de setembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 6743/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb
Turespaña. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).
Quin és l'estat d'execució del conveni amb Turespaña i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria turística de
diverses inversions d'infraestructura (signat el 13 d'agost de
2008), concretament pel que fa al Centre d'Interpretació de
Reserves de la Biosfera, a S'Enclusa (Ferreries)?
A dia d'avui s'han realitzat les actuacions preparatòries
(aixecament topogràfic) i es troba en licitació el contracte de
serveis per a la redacció de projectes i direccions per a la
realització del centre d'interpretació de la reserva de la biosfera
de Menorca, a la muntanya de S'Enclusa, terme municipal de
Ferreries, per un import de 580.133,38 i (iva inclòs).
La despesa executada a dia d'avui és de 3.799,60 i i
correspon a l'aixecament topogràfic de la zona d'estudi del
projecte d'accés al recinte de S'Enclusa.
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Palma, a 26 de setembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 6758/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a central de
contractació. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).
Quantes adjudicacions ha dut a terme la central de
contractació des de la seva creació, el juliol de 2012?
El BOIB de 14 de juliol recollia la creació de la Central de
Contractació mitjançant el Decret 56/ 2012, de 13 de juliol. Un
cop aprovat el decret, el següent pas fou la constitució del Ple
de la Central dia 19 de juliol de 2012 per declarar les obres,
béns i serveis susceptibles de contractació centralitzada. Les
famílies de despesa es recullen en una resolució del 23 de juliol
de 2012 i són les següents: Serveis de neteja, Serveis de
seguretat, Correus i missatgeria, Viatges, Material de papereria,
Assegurances, Telefonia també per a les empreses públiques i
Energia.
D'altra banda, el Govern ha volgut marcar un full de ruta
d'implantació de la Central des del principi, per marcar el
calendari, tant des del punt de vista operatiu i de terminis com
des del possible cost o la necessitat de recursos.
Dissenyar un full de ruta ha implicat analitzar els processos
de compra i en quina mesura és convenient reorganitzar el
procés; estudiar quins productes i serveis són susceptibles d'un
tipus de contractació o un altre (acord marc, catàleg, etc.);
ajudar en la gestió del canvi en els departaments; estudiar les
xifres i l'estalvi real que implica la seva implantació, etc. Per
treure endavant aquest full de ruta s'ha fet
feina amb les diferents unitats de contractació del Govern per
recopilar la informació necessària per dissenyar l'estructura
òptima per la Central, tenint en compte que es tracta d'un òrgan
administratiu especialitzat, les funcions del qual no es limiten
a executar la compra centralitzada, sinó que ha d'estudiar les
necessitats de subministrament de la comunitat, planificar les
compres i proposar les compres que s'han de fer de manera
centralitzada per aconseguir més uniformitat i eficàcia.
Després d'analitzar la informació de les diferents
conselleries i empreses públiques, està en procés de licitació
l'Acord Marc de Neteja, que s'adjudicarà a mitjan octubre per un
període de dos anys (més dos de pròrroga) i un total de 16
milions d 'euros més IVA. El ple es va publicar en el BOIB el
13/09/12 i les empreses tenen de termini fins al 19 d 'octubre per
presentar ofertes. Aquest tipus d'acord estableix condicions
homogènies de contractació per a totes les conselleries i
empreses públiques, en fixar uns preus màxims per a les
empreses que no podran ser superats en cap contracte derivat.
Es tracta d 'un plec nou que engloba els 208 edificis de les
conselleries i les seves empreses públiques, que fixa els criteris
d'adjudicació en la qualitat del treball i no en les hores del
servei, per complir els objectius de racionalització de la
contractació i dels contractes derivats. Aquest tipus de
contractes permet garantir un control de contractació del sector
públic.
També estan en marxa els plecs d'energia i vigilància, que
s'aniran licitant durant el darrer trimestre de 2012. El seu
objectiu, com en el de neteja, és establir unes condicions
homogènies de contractació per a totes les conselleries i
empreses públiques, i facilitar així el procediment de
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contractació. En concret, el plec d'energia es proposa contractar
amb una única companyia comercial l'adquisició de l'energia
elèctrica i l'accés a xarxes pels punts de subministrament
elèctric que maneja el Govern. D'altra banda, el plec de
vigilància s'adjudicarà també per dos anys (més dos de
pròrroga) i per un total de 16 milions més IVA.
Marratxí, 10 d'octubre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 6813/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
traducció de la Llei general turística. (BOPIB núm. 64, de 21
de setembre de 2012).
A quants d'idiomes s'ha traduït la Llei general turística i
quin n'ha estat el cost?
S'ha traduït a l'anglès, a l'alemany i al rus, i ha tengut un cost
de 12.482,53 i, IVA inclòs.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 6814/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
aportació de places turístiques a la borsa. (BOPIB núm. 64, de
21 de setembre de 2012).
Quina és la relació de tots els establiments d'allotjament,
amb indicació de la data i les places que ha aportat a la borsa
de places turístiques, així com els motius de l'aportació:
legalització, venda, baixes, d'altres ...?
Fins a 31 de març de 2009 consten les baixes definitives
següents:
• 411 establiments hotelers amb un total de 24.299 places.
• 460 establiments extrahotelers, dels quals 459
corresponen a apartaments turístics, amb un total de
23.823 places i 1 càmping amb un total de 500 places.
• 10 establiments hotelers i extrahotelers amb un total de
937 places per caducitat dels expedients d'autorització
prèvia per intercanvi de places.
• 753 places que es deriven de l'aplicació de la fórmula
establerta a l'article 51.4 de la Llei 2/1999, general
turística de las Illes Balears.
Aquestes foren les places que s'aportaren al consorci quan
es creà la borsa el 2009.
Durant l'any 2010 consten les baixes definitives següents:
2 establiments extrahotelers, amb un total de 54 places.
Durant l'any 2011 consten les baixes definitives següents:
11 establiments hotelers, amb un total de 550 places.
14 establiments extrahotelers, amb un total de 818 places.
Les places corresponents han estat cedides al consorci.
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S'adjunta relació d'establiments relatius a les baixes
corresponents als anys 2010 i 2011.
Palma, a 2 de octubre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
La relació esmentada queda dipositada al Registre General
de la cambra, a disposició dels diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
CQ)
A la Pregunta RGE núm. 6900/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a Pla
integral de turisme. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de
2012).
Quin cost ha tengut el Pla integral de turisme?
No ha tengut cap cost ja que s'ha realitzat amb mitjans
propis.

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 6822/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a unitats
paisatgístiques delimitades a Menorca. (BOPIB núm. 64, de 21
de setembre de 2012).
Quines són les unitats paisatgístiques delimitades a Menorca
com a unitats d'intervenció a l'àmbit turístic en aplicació de la
Llei de turisme de les Illes Balears
El PIAT, Pla director sectorial turístic que aprovarà el
Consell Insular de Menorca, serà l'instrument que definirà
aquestes unitats.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 6850/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a subvencions
aprovades i denegades (IV). (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).
A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de la cambra, a
disposició dels diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 6854/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a subvencions
aprovades i denegades (VIII). (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).
Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Administracions Públiques i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions des de juny de
2011 a juny de 2012 a l'illa de Formentera, indicant-ne la
persona física o jurídica objecte de la subvenció, l'import i la
finalitat.
Un cop consultades les dades que gestiona el Servei de
Contractació, us comunic que no consten dades de cap
subvenció que compleixi amb els requisits indicats.
Marratxí, 9 d 'octubre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

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

Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 6901/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a fer
front al frau en els lloguers d'habitatges a turistes. (BOPIB
núm. 64, de 21 de setembre de 2012).
Quines mesures ha dut a terme la Conselleria de Turisme
per fer front al frau que es produeix amb els lloguers
d'habitatges a turistes?
La Llei 8/2012, de turisme de les Illes Balears, incorpora
eines per combatre de forma més eficaç la comercialització
turística d'habitatges i es realitzen campanyes destinades a
aquesta finalitat.
Palma, 25 de setembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 7173/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a port de Son
Blanc de Ciutadella. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Quins són els serveis que justifiquen el pagament de la
tarifa relativa a la prestació del servei d'informació a les
embarcacions que només es cobra al port de Son Blanc de
Ciutadella?
El port de Son Blanc de Ciutadella és l'únic port que té
servei de practicatge, amb una tendència a l'exempció dels bucs
i dels seus capitans, i el servei d'informació queda com a mitjà
únic per atendre el cost de servei d'aquesta instalAlació portuària.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 7174/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a inversions
fetes per Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. , de 665
d'octubre de 2012).

Ordre de Publicació
CX)
A la Pregunta RGE núm. 7398/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
regularització de places, 2. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de
2012).

Quins és la quantitat de cadascuna de les inversions
realitzades per Ports de les Illes Balears aquest any 2012?

Quins ingressos ha produït el procés de regularització de
places turístiques d'acord amb la Llei 4/2010? (especificau-los
per any i zones turístiques).

•
•
•

InstalAlació d'electricitat en els pantalans del port de Son
Blanc de Ciutadella: 3.184,17 i IVA inclòs.
Reparació del moll d'Es Perelló de Portocolom: 17.758 i.
Reparació del dic del port de Banyalbufar: 78.900 i. L'obra
està en execució.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CU)
A la Pregunta RGE núm. 7175/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a organització
del fam trip. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Quina fou la participació de la Conselleria de Turisme i de
Ports de les Illes Balears en l'organització del fam trip de les
companyies de creuers de petita i mitjana eslora d'àmbit
internacional a les nostres illes?
La Conselleria de Turisme i Esports únicament ha coordinat
a través de l'ATB el programa de l'esdeveniment, en base a les
decisions i indicacions dels agents que finançaren el fam trip.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
Ordre de Publicació
CV)
A la Pregunta RGE núm. 7397/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
regularització de places, 1. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de
2012).
Ateses l'extensió i les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra a disposició dels
diputats i les diputades.

A dia d'avui s'han comptabilitzat 14.234.073 euros que
corresponen als anys i a les places següents:
• 2009: 76 places, 410.707,20 i.
• 2010: 749 places, 3.624.841,71 i.
• 2011: 108 places, 527.870,49 i.
• 2012: 1.893 places, 9.670.653'62 i.
De l'import comptabilitzat s'han ingressat a dia d'avui un
total de 6.006.352,40 euros, ja que s'ha establert el pagament
fraccionat fins a l'exercici 2014.
La informació relativa a les zones figura a la resposta a la
pregunta 7397.
Palma, a 17 de octubre de 2012.
El conseller de Turisme:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CY)
A les Preguntes RGE núm. 7429/12 i 7433/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a capital
privat a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (I i
V). (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
Quin òrgan de composició que reflecteixi el pluralisme
polític i social de les Illes Balears s'encarregarà d'establir els
criteris rectors de la programació de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears després de l'entrada de
capital privat en la seva gestió? Quines conseqüències tendrà
per IB3 Radio i Televisió, en tant que servei públic, la
privatització o introducció de capital privat l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, tal com ha insinuat es
Govern?
No està prevista participació de capital privat, distinta a la
ja existent.
Santa Ponça, 18 d'octubre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.
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Ordre de Publicació
CZ)
A les Preguntes RGE núm. 7434/12 i 7435/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
llengua vehicular i identitat de les Illes Balears en la gestió
privada de l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de
2012).
Establiran entre les condicions per optar a la gestió
privada de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
l'obligatorietat de l'ús del català com a llengua vehicular d'IB3
Ràdio i Televisió i l'obligació de promoure el coneixement i
difondre la identitat de les Illes Balears tal com estableix la
Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears?
Les preguntes es refereixen a una situació irreal quan
planteja el fet d'"optar a la gestió privada", que fa impossible la
seva contestació.
Santa Ponça, 18 d'octubre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Públiques i Qualitat dels Serveis del lloc de feina Cap del Servei
d'Auditoria de Comptes i Control Posterior, emesa dia 19 de
setembre de 2012, existia una causa d'abstenció; que, en cas
que també ho considerés així, la Vicepresidència Econòmica,
trametés una nova proposta de resolució. Dia 17 d'octubre de
2012, va tenir entrada en el Registre de la Direcció
General de Funció Pública, una nova proposta de 10 d'octubre
de 2012, emesa pel vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, mitjançant la qual proposa adjudicar
la comissió de serveis del lloc de feina cap de Servei d'Auditoria
de Comptes i Control Posterior al Sr. Juan Ramis Brunet.
Marratxí, 23 d'octubre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques.
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
DC)
A la Pregunta RGE núm. 7995/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a Llei de
transport marítim. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
En quin estat es troba a dia d'avui l'elaboració del
reglament per desenvolupar la Llei de transport marítim?

Ordre de Publicació
DA)
A la Pregunta RGE núm. 7436/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a mecanismes de
recuperació de l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de
2012).
Establiran mecanismes de recuperació del control de la
gestió de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears en
cas que l'empresa audiovisual que hagi assumit tot o part de la
gestió de l'esmentat ens incompleixi amb les condicions
establertes pel Govern?
La pregunta es refereix a una situació que no es contempla
a dia d'avui, i que fa impossible la seva contestació.
Santa Ponça, 18 d'octubre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
DB)
A la Pregunta RGE núm. 7508/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a cap del Servei
d'Auditoria de comptes i control. (BOPIB núm. 67, d'11
d'octubre de 2012).
Té intenció el conseller d'Administracions Públiques
d'acceptar la proposta de la secretària general tècnica de
Vicepresidència d'adjudicar la comissió de serveis del lloc de
feina cap del Servei d'Auditoria de comptes i control posterior
de la Intervenció General en favor d'un parent seu directe?
La directora general de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis de la Conselleria
d'Administracions Públiques, va trametre, dia 9 d'octubre de
2012, un ofici a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació. Mitjançant aquest ofici s'informà que
la Direcció General de Funció Pública, Administracions

Certes entitats del sector traslladaren la necessitat que es
modificassin alguns aspectes de la Llei del transport marítim
que són massa taxatius, ja que tracten el transport marítim com
si fos terrestre, i no donen especial rellevància a les
circumstàncies de força major o temporal per a rutes marítimes
a l'hora d'haver de complir amb certs requisits, impossibles a
l'àmbit marítim.
S'ha paralitzat l'aprovació del reglament fins que es conegui
tècnicament el calat de la reforma a realitzar a la llei, amb la
finalitat de no aprovar un reglament amb criteris que, poc temps
després d'haver-se aprovat, quedin desfasats, obsolets o no
siguin concordants amb la possible reforma de la llei.
Palma, a 29 de octubre de 2012.
El conseller de Turisme:
Carlos Delgado i Truyols.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 9473/12 i 9465/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de novembre de 2012, d'acord amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, del diputat Hble. Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, i de
la diputada Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a aprofitament privat a l'atenció
sanitària i a borsa de consultors especialistes en
internacionalització (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
d'enguany), per les preguntes RGE núm. 9544/12 i 9557/12,
relatives a acomiadament de personal dels hospitals públics i a
sentència sobre la desclassificació de tres parcelAles a Pollença,
publicades en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
de 2012.
- Pàg. 3689 i 3710. Ple del Parlament, textos debatuts,
interpelAlacions, apartat A)
On diu: RGE núm. 5737/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 5737/11, ...
- Pàg. 3690 i 3712. Ple del Parlament, textos debatuts, respostes
a preguntes formulades en el Ple, apartat O)
On diu: RGE núm. 8485/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 8495/12, ...
- Pàg. 3698 i 3750. Textos en tramitació, preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió, apartat E)
On diu: RGE núm. 9412/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 9415/12, ...
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