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BU) A la pregunta RGE núm. 8383/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa subvencions
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amb les empreses: PROMOLINS SL, Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural yAgrario SL, Instituto Médico Balear, Gestión
Hospitalaria Balear SL, Hospital General de Muro SL, Dioscorides Control SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-
Económica, SL, ROYALGAME SL, REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC SL. 4064

CL) A les preguntes RGE núm. 8548/12, 8607/12, 8658/12, 8716/12, 8774/12, 8832/12, 8890/12, 8948/12, 9006/12, 9064/12, 9122/12
i 9180/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les
Illes Balears (IQUA) amb  PROMOLINS SL, Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural yAgrario SL, Instituto Médico Balear,
Gestión Hospitalaria Balear SL, Hospital General de Muro SL, Dioscorides Control SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría
Jurídico-Económica, SL, ROYALGAME SL, REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC SL. 4064

CM) A la pregunta RGE núm. 8555/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Ràdio de
les Illes Balears amb Pontmolins, SL. 4064

CN) A les preguntes RGE núm. 8561/12, 8619/12, 8670/12, 8728/12, 8786/12, 8844/12, 8902/12, 8960/12, 9018/12, 9076/12, 9134/12
i 9192/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de Serveis d'Informació de les Illes Balears SA
amb les empreses: PROMOLINS SL, Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural yAgrario SL, Instituto Médico Balear, Gestión
Hospitalaria Balear SL, Hospital General de Muro SL, Dioscorides Control SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-
Económica, SL, ROYALGAME SL, REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC SL. 4065

CO) A les preguntes RGE núm. 8562/12, 8620/12, 8671/12, 8729/12, 8787/12, 8845/12, 8903/12, 8961/12, 9019/12, 9077/12, 9135/12
i 9193/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de Serveis Ferroviaris de Mallorca amb les
empreses: PROMOLINS SL, Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural yAgrario SL, Instituto Médico Balear, Gestión Hospitalaria
Balear SL, Hospital General de Muro SL, Dioscorides Control SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Económica,
SL, ROYALGAME SL, REBERSEC SL PRESTTO i ROYALMATIC SL. 4065

CP) A la pregunta RGE núm. 8563/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Televisió
de les Illes Balears amb Pontmolins, SL. 4065

CQ) A les preguntes RGE núm. 8564/12, 8622/12, 8673/12, 8731/12, 8789/12, 8847/12, 8905/12, 8963/12, 9021/12, 9079/12, 9137/12
i 9195/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de Tramvia de la Badia de Palma, SA amb les
empreses PONTMOLINs, SL, Proyectos y Servicios para el desarrollo rural y agrario, SL, Instituto Médico Balear, Gestión Hospitalaria
Balear SL, Hospital General de Muro SL, Dioscorides Control SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Económica,
SL, ROYALGAME SL, REBERSEC SL PRESTTO i ROYALMATIC SL. 4065

CR) A les preguntes RGE núm. 8576/12, 8685/12, 8743/12 i 9033/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra,
relativa a contractes de la Conselleria de Salut, Família  i Benestar Social amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario,
SL, Gestión Hospitalaria Balear, SL, Hospital General de Muro, SL, REBERSEC, SL. 4065

CS) A la pregunta RGE núm. 8578/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL.

4066

CT) A la pregunta RGE núm. 8585/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la CAIB
Patrimoni, SA amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL. 4066

CU) A la pregunta RGE núm. 8589/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola Balear
de l'Administració Pública amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL. 4066

CV) A la pregunta RGE núm. 8590/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL. 4066

CW) A la pregunta RGE núm. 8595/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL. 4066

CY) A la pregunta RGE núm. 8599/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'IBISEC
amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL. 4066
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CZ) A la pregunta RGE núm. 8601/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut Balear
de la Joventut  amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL. 4067

DA) A la pregunta RGE núm. 8613/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Promocions
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA   amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL. 4067

DB) A la pregunta RGE núm. 8636/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de CAIB
Patrimoni, SA amb Instituto Médico Balear. 4067

DC) A la pregunta RGE núm. 8640/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola Balear
de l'Administració Pública amb Instituto Médico Balear. 4067

DD) A la pregunta RGE núm. 8641/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb Instituto Médico Balear. 4067

DE) A la pregunta RGE núm. 8646/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) amb l'empresa Instituto Médico Balear. 4068

DF) A la pregunta RGE núm. 8650/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'IBISEC amb
l'empresa Instituto Médico Balear. 4068

DG) A la pregunta RGE núm. 8652/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
Balear de la Joventut  amb Instituto Médico Balear. 4068

DH) A la pregunta RGE núm. 8694/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de CAIB
Patrimoni SA amb l'empresa Gestión Hospitalaria Balear, SL. 4068

DI) A la pregunta RGE núm. 8698/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola Balear
de l'Administració Pública amb Gestión Hospitalaria Balear, SL. 4068

DJ) A la pregunta RGE núm. 8699/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb Gestión Hospitalaria Balear, SL. 4068

DK) A la pregunta RGE núm. 8703/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de GESMA amb
Gestión Hospitalaria Balear, SL. 4069

DL) A la pregunta RGE núm. 8710/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut Balear
de la Joventut amb Gestió Hospitalaria Balear, SL. 4069

DM) A la pregunta RGE núm. 8726/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del Servei de
Salut de les Illes Balears amb Gestión Hospitarlaria Balear, SL. 4069

DN) A la pregunta RGE núm. 8752/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de CAIB
Patrimoni SA amb Hospital General de Muro, SL . 4069

DO) A la pregunta RGE núm. 8756/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola Balear
de l'Administració Pública amb Hospital General de Muro, SL. 4069

DP) A la pregunta RGE núm. 8757/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb Hospital General de Muro, SL. 4070

DQ) A la pregunta RGE núm. 8766/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'IBISEC amb
Hospital General de Muro, SL. 4070

DR) A la pregunta RGE núm. 8768/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
Balear de la Joventut amb Hospital General de Muro, SL. 4070

DS) A la pregunta RGE núm. 8810/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de CAIB
Patrimoni SA amb Dioscorides Control, SL. 4070

DT) A la pregunta RGE núm. 8814/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola Balear
de l'Administració Pública amb Dioscorides Control, SL. 4070



BOPIB núm. 81 -  11 de gener de 2013 4037

DU) A la pregunta RGE núm. 8815/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb Dioscorides Control, SL. 4070

DV) A la pregunta RGE núm. 8819/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de GESMA amb
Dioscorides Control, SL. 4071

DW) A la pregunta RGE núm. 8820/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)  amb l'empresa Dioscorides Control, SL. 4071

DY) A la pregunta RGE núm. 8824/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'IBISEC amb
Dioscorides Control,  SL. 4071

DZ) A la pregunta RGE núm. 8826/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut Balear
de la Joventut amb Dioscorides Control, SL. 4071

EA) A la pregunta RGE núm. 8868/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de CAIB
Patrimoni, SA amb Estudio de Viabilidad Fiscal, SL. 4071

EB) A la pregunta RGE núm. 8872/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola Balear
de l'Administració Pública amb Estudio de Viabilidad Fiscal, SL. 4071

EC) A la pregunta RGE núm. 8873/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb Estudio de Viabilidad Fiscal,  SL. 4072

ED) A la pregunta RGE núm. 8882/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'IBISEC amb
Estudio de Viabilidad Fiscal,  SL. 4072

EE) A la pregunta RGE núm. 8884/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut Balear
de la Joventut amb Estudio de Viabilidad Fiscal,  SL. 4072

EF) A la pregunta RGE núm. 8926/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de CAIB
Patrimoni amb AMJ Asesoría Jurídica-económica,  SL. 4072

EG) A la pregunta RGE núm. 8930/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola Balear
de l'Administració Pública amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL. 4072

EH) A la pregunta RGE núm. 8931/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL. 4072

EI) A la pregunta RGE núm. 8936/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL. 4073

EJ) A la pregunta RGE núm. 8940/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'IBISEC amb
AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL. 4073

EK) A la pregunta RGE núm. 8942/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut Balear
de la Joventut amb AMJ Asesoría Jurídico-económica,  SL. 4073

EL) A la pregunta RGE núm. 8944/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL. 4073

EM) A la pregunta RGE núm. 8984/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de CAIB
Patrimoni SA amb ROYALGAME, SL. 4073

EN) A la pregunta RGE núm. 8988/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola Balear
de l'Administració Pública amb ROYALGAME, SL. 4073

EO) A la pregunta RGE núm. 8989/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb ROYALGAM, SL. 4074

EP) A la pregunta RGE núm. 8988/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola Balear
de l'Administració Pública amb REBERSEC, SL. 4074
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EQ) A la pregunta RGE núm. 8940/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb REBERSEC, SL. 4074

ER) A la pregunta RGE núm. 8940/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'IBISEC amb
REBERSEC, SL. 4074

ES) A la pregunta RGE núm. 9042/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la CAIB
Patrimoni SA amb REBERSEC, SL amb REBERSEC, SL. 4074

ET) A la pregunta RGE núm. 9058/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Insitut Balear
de la Joventut amb REBERSEC, SL. 4074

EU) A la pregunta RGE núm. 9100/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la CAIB
Patrimoni, SA amb PRESTTO. 4075

EV) A la pregunta RGE núm. 8988/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola Balear
de l'Administració Pública amb PRESTTO. 4075

EW) A la pregunta RGE núm. 9105/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb PRESTTO. 4075

EY) A la pregunta RGE núm. 9114/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'IBISEC amb
PRESTTO. 4075

EZ) A la pregunta RGE núm. 9116/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut Balear
de la Joventut amb PRESTTO. 4075

FA) A la pregunta RGE núm. 9158/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de CAIB
Patrimoni SA amb ROYALMATIC,  SL. 4075

FB) A la pregunta RGE núm. 9162/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola Balear
de l'Administració Pública amb ROYALMATIC, SL. 4076

FC) A la pregunta RGE núm. 9105/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb ROYALMATIC, SL. 4076

FD) A la pregunta RGE núm. 9172/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'IBISEC amb
ROYALMATIC, SL. 4076

FE) A la pregunta RGE núm. 9174/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut Balear
de la Joventut amb ROYALMATIC, SL. 4076

FF) A la pregunta RGE núm. 9211/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Cabrera 1.
4076

FG) A la pregunta RGE núm. 9212/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Cabrera 2.
4076

FH) A la pregunta RGE núm. 9213/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Cabrera 3.
4077

FI) A la pregunta RGE núm. 9238/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Parc Nacional de Cabrera
(I). 4077

FJ) A la pregunta RGE núm. 9239/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Parc Nacional de Cabrera
(II). 4077

FK) A la pregunta RGE núm. 9240/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de Cabrera
(III). 4077

FL) A la pregunta RGE núm. 9241/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de Cabrera
(IV). 4080
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FM) A la pregunta RGE núm. 9242/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de Cabrera
(V). 4080

FN) A la pregunta RGE núm. 9244/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de Cabrera
(VII). 4080

FO) A la pregunta RGE núm. 9245/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de Cabrera
(VIII). 4081

FP) A la pregunta RGE núm. 9246/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de Cabrera
(IX). 4082

FQ) A la pregunta RGE núm. 9247/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de Cabrera
(X). 4082

FR) A les preguntes RGE núm. 9248/12 i 9249/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a parc nacional
de Cabrera (XI i XII). 4082

FS) A la pregunta RGE núm. 9250/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de Cabrera
(XIII). 4082

FT) A la pregunta RGE núm. 9312/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assessorament lingüístic
a IB3 (I). 4083

FU) A la pregunta RGE núm. 9313/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assessorament lingüístic
a IB3 (II). 4083

FV) A la pregunta RGE núm. 9548/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a programa  50' (I).
4083

FW) A la pregunta RGE núm. 9549/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a programa  50' (II).
4083

FY) A la pregunta RGE núm. 9550/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a programa  50' (III).
4083

FZ) A la pregunta RGE núm. 9551/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a personal propi d'IB3 (I).
4084

GA) A la pregunta RGE núm. 9552/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a personal propi d'IB3 (II).
4084

GB) A la pregunta RGE núm. 9553/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a personal propi d'IB3 (III).
4084

GC) A la pregunta RGE núm. 9569/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels càrrecs
de l'EPRTVIB (I). 4084

GD) A la pregunta RGE núm. 9570/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels càrrecs
de l'EPRTVIB (II). 4084

GE) A la pregunta RGE núm. 9571/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels càrrecs
de l'EPRTVIB (III). 4084

GF) A la pregunta RGE núm. 9572/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels càrrecs
de l'EPRTVIB (IV). 4085

GG) A la pregunta RGE núm. 9573/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels càrrecs
de l'EPRTVIB (V). 4085

GH) A la pregunta RGE núm. 9574/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels càrrecs
de l'EPRTVIB (VI). 4085
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GI) A la pregunta RGE núm. 9575/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels càrrecs
de l'EPRTVIB (VII). 4085

GJ) A la pregunta RGE núm. 9576/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels càrrecs
de l'EPRTVIB (VIII). 4085

GK) A la pregunta RGE núm. 9578/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadament de personal
a IB3. 4085

GL) A la pregunta RGE núm. 9579/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a retallada als serveis
informatius d'IB3. 4086

GM) A la pregunta RGE núm. 9589/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a l'incompliment de directiva
europea per part del Govern de les Illes Balears. 4086

GN) A les preguntes RGE núm. 9590/12 i 9591/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a model
aeroportuari de Sardenya i model aeroportuari de Sardenya (I i II). 4086

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012. 4085
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm.
294/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general del Govern en matèria lingüística.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, Rafael Ángel
Bosch i Sans.

Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Esperança Marí i
el Sr. Rafael Ángel Bosch.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10565/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a alteració de les condicions
urbanístiques del PTM. (BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de
2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10563/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a contrarestar l'impacte de les
retallades. (BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10567/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retallades als empleats
públics. (BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10570/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conferència sectorial
d'educació. (BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10568/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a qualitat d'informació a IB3.
(BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10571/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a subhasta pública de patrimoni.
(BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10574/12,
de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acció humanitària per palAliar
la crisi del Sahel. (BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de
2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10581/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
opinió del vicepresident econòmic sobre l'acte del Tribunal
Constitucional. (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10572/12,
de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reestructuració de personal de
l'IBANAT. (BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10577/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a jornades tècniques sobre
recomanacions en espectacles de grans aforaments. (BOPIB
núm. 78, de 18 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10573/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'acció de turisme per a
2013. (BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10575/12,
de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell Agrari
Interinsular. (BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de 2012).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10576/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a autoconsum d'energia elèctrica.
(BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10564/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nous imposts. (BOPIB núm.
78, de 18 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10569/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a descompte de residents en el
transport marítim. (BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de
2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10578/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a auditoria  tècnica de recursos
humans. (BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20

de desembre de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 10562/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
pressió urbanística. (BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de
2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple RGE núm. 10566/12.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de desembre de 2012, decaigué la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Hble. Sra. Francina Armengol i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retallades a
la ciutadania (BOPIB núm. 78, de 18 de desembre de 2012), a
causa de l'absència d'aquesta diputada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

B)
Rebuig dels escrits RGE núm. 10548/12 i 10551/12, de

solAlicitud de dictamen del Consell Consultiu en relació amb el
Projecte de llei RGE núm. 7585/12.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de desembre de 2012, després dels corresponents debats,
foren rebutjats per 23 vots a favor, 33 en contra i cap abstenció,
els escrits esmentats, presentats pels grups parlamentaris
Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, respectivament,
que solAlicitaven dictamen del Consell Consultiu de les Illes
Balears en relació amb el Projecte de llei RGE núm. 7585/12,
pel qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
i el seu funcionament (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 3766/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a reducció
d'hores lectives a ESO. (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de
2012).

Té intenció el Sr. Conseller de reduir les hores lectives
d'ESO i, en cas afirmatiu, quines serien les assignatures
sacrificades?

No tenim intenció de reduir cap hora lectiva a la ESO fins a
conèixer les disposicions de la nova LOMCE.

Palma, 19 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 3775/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
conseqüències eliminació aportacions de l'Estat a escoles 0-3.
(BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

Quines conseqüències preveu el Sr. Conseller que suposarà
l'eliminació de les aportacions del Govern de l'Estat a les
escoles d'educació infantil 0-3?

La majoria de municipis de les Illes Balears varen crear
places de primer cicle d'educació infantil en anys anteriors i no
tots tenen les places cobertes per al pròxim curs escolar.

El 15 de desembre de 2011 es va signar de nou un conveni
de colAlaboració amb el Ministeri d'Educació, mitjançant el qual

està previst que la resta de municipis interessats de les Illes
puguin solAlicitar les ajudes per a centres de nova creació.

Palma, 31 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans. 

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 4019/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa al Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LXIX).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. en relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la revisió de totes les subvencions i aportacions
nominatives que s'aproven anualment per la Llei de
pressuposts de la CAIB i quina documentació la justifica?

A data d'avui observem diferents estalvis, però les xifres
absolutes no es podran mesurar fins a final d'any, amb el
tancament de l'exercici pressupostari.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 4584/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern
i Contemporani. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i
Contemporani des del principi de la legislatura fins al dia de
la resposta a aquesta solAlicitud?

Des del principi de la legislatura fins al dia de la resposta a
aquesta solAlicitud, no hi ha documentació relativa a despeses
protocolAlàries superiors a 500 euros.

La Fundació Es Baluard no forma part del sector públic
autonòmic i no és un organisme públic dependent de
l'Administració de la CAIB, que només exerceix sobre ella el
protectorat en els termes que s'indiquen en la resposta.

En cas d'existir aquesta informació, hauria de figurar als
comptes anuals de la fundació, es pot consultar al Registre únic
de Fundacions, és públic i s'hi pot accedir d'acord amb el previst
en el Decret 61/2007, de 18 de maig (BOIB núm. 77 de 24 de
maig de 2007).

Palma, 19 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 4651/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a reduir
burocràcia. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quines són les mesures que pensa el Govern posar en
funcionament per tal de reduir la burocràcia dins l'àmbit de
l'Educació?

Aquestes són les mesures que s'han realitzat i/o es té previst
realitzar per tal de reduir burocràcia.

Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives:
• Comunicació mitjançant correu electrònic, tant interna com

externa.
• Models d'informe/proposta de resolució en un únic

document.
• Es dóna a conèixer la normativa i els procediments de

solAlicitud per mitjà electrònic.
• Simplificació del procés per solAlicitar plaça escolar, bé

centralitzant solAlicituds o a través de mitjans electrònics.

Propostes de millora d'aquesta direcció:
• Eliminació de la impressió dels llibres de qualificacions.

Impulsar la presentació telemàtica, l'administració
electrònica i l'expedició de certificats acadèmics de cicles
formatius mitjançant el GestIB.

• Agilitar processos com devolucions de taxes,
convalidacions, habilitacions de professorat, autoritzacions...

• Creació d'una plataforma digital per als centres educatius
per poder presentar les seves solAlicituds, comunicacions i
els documents.

• Habilitació de la signatura digital dels responsables dels
centres per poder fer els tràmits telemàtics necessaris. no
suposaria cost addicional, els teclats dels centres tenen
lectors de targetes.

• Suggeriment de crear una alternativa al procés de notificació
mitjançant les notes internes.

• Control de les fotocòpies mitjançant una clau personal de
l'usuari.

GESTIB WEB, darreres actuacions:
• Versió GestIB per a dispositius mòbils per al professorat,

posar qualificacions i faltes d'assistència.
• Versió GestIB per a les famílies per poder consultar horaris,

qualificacions, historials, faltes d'assistència i comunicar-se
mitjançant missatges amb els tutors dels seus fills.

• Certificacions de català automàtiques per a l'alumnat d'ESO
i Batxillerat que compleixi els requisits acadèmics.

• Incorporació de la signatura digital.
• SolAlicituds d'escolarització on line per demanar plaça per

cursar cicles formatius a distància.
• Gestió unificada de la tramitació completa dels títols no

universitaris pels alumnes.
• Integració amb distints sistemes d'informació de la

comunitat: destinacions de personal docent, informació
sobre la concessió de llicències tant al personal interessat
com a la pròpia administració...

• Creació d'un sistema de comunicació intern per enviar
comunicats i documentació al diferent personal de la
comunitat educativa sense necessitat d'enviar correus
electrònics i amb l'avantatge de poder fer un seguiment de
la seva recepció.

• Gestió de la documentació dels centres concertats:
eliminació de la documentació en paper, tramesa automàtica
de la documentació als distints centres educatius mitjançant
el GestIB (nòmines, certificats, etc.).

• Afermament del sistema de generació i tramesa automàtica
de la informació referent a les dades estadístiques que
demana el ministeri.

• Consolidació del sistema de gestió de quotes del professorat,
d'acord amb les necessitats reals de cada centre segons
l'alumnat matriculat.

• Integració amb el sistema informàtic de la UIB per a la
tramesa de les previsions de l'alumnat que ha de realitzar les
PAU, així com la informació als centres dels resultats
obtinguts per cadascun dels seus alumnes.

• Gestió de les propostes d'alumnat de la UIB, UNED i
CESAG que han d'acollir els distints centres educatius per
realitzar pràctiques dels diferents graus de magisteri i
màsters educatius.

• Desenvolupament actual de l'escolarització on line a tots els
nivells de cara al proper curs escolar 2013-2014.

Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació
Professional:
• S'ha reduït la burocràcia en les homologacions dels estudis

d'ESO i Batxillerat amb les certificacions de català.
• Millora de la xarxa informàtica que s'empra per a la gestió

de cursos i de formació permanent del professorat.
• S'ha agilitat el reconeixement de les exempcions de certs

mòduls dels cicles d'FP.
• Homologacions de cursos a Ordenació: convalidacions de

plans educatius antics als actuals, convalidacions de mòduls,
pràctiques i cicles formatius.

• Millora dels procés telemàtic de publicació al BOIB.

Palma, 27 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 5247/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per la Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA). (BOPIB
núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins al dia en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Fundació d'Àrea de Creació Acústica
(ACA).

No hi ha convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici de
la legislatura fins avui subscrits per la Fundació Àrea de Creació
Acústica (ACA).

Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 5256/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i
Promoció de l'Autonomia Personal 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 al dia en què es respongui tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes
Balears.

Els convenis signats per la Fundació, des de l'inici de la
legislatura fins al dia d'avui, són els següents:
1. Conveni de colAlaboració amb l'Ajuntament de Marratxí per

dur a terme la formació pràctica dels alumnes del taller
d'ocupació Lligams, en l'especialitat d'Atenció a Persones
Dependents en institucions socials. Data de la signatura: 29
de juny de 2011.

2. Conveni de colAlaboració amb l'Institut d'Educació Contínua
(IDEC) per dur a terme pràctiques del Màster en Arteràpia,
Psicoteràpia per l'art i formació psicosocial. Data de la
signatura: 14 de setembre de 2011.

•  Acord de colAlaboració amb l'Institut d'Ensenyament
Secundari Francesc de Borja Moll perquè els alumnes de
cures auxiliars d'infermeria desenvolupin pràctiques
formatives en els centres de la fundació. Data de la
signatura: 19 de setembre de 2011.

• Conveni de colAlaboració amb l'Ajuntament de Lloret de
Vistalegre per al funcionament del servei de promoció de
l'autonomia personal d'aquest municipi. Data de la signatura:
20 de maig de 2012.

• Conveni de colAlaboració amb la Universitat de les Illes
Balears per dur a terme pràctiques acadèmiques externes
currículars dels estudiants de grau de Treball Social en els
centres sociosanitaris gestionats per la fundació. Data de la
signatura: 5 de juliol de 2012.

• Conveni de colAlaboració amb el Centre de Formació i
Estudis BBB-ATREYUD SISÉ, SL per dur a terme
pràctiques formatives en els centres gestionats per la
fundació per part dels alumnes de l'acció Monitor
Sociocultural, emmarcada en la convocatòria de formació
professional per a l'ocupació adreçada prioritàriament a
persones desocupades. Data  de la signatura: 20 de juliol de
2012.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 5629/12, 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).

Quin personal es va contractar durant l'any 2011 per tal de
gestionar els albergs i/o instalAlacions de la Xarxa
d'InstalAlacions Juvenils de les Illes Balears?

Durant l'exercici 2011 es varen contractar els vuit
treballadors fixos discontinus de cadascuna de les instalAlacions
següents:

Alberg Platja de Palma, Alberg d'Alcúdia i Campament
d'Alcúdia.

A més es va contractar:
- 1 treballador temporal a la Platja de Palma, com a guarda de
nit, del 01/02/2011 al 31/11/2011.
- 3 treballadors temporals a l'Alberg d'Alcúdia:

- 1 guarda de nit, del 01/04/2011 al 31/11/2011.
- 1 cuiner, del 01/06/2011 al 31/08/2011.
- 1 ajudant de cuina, del 01/06/2011 al 31/08/2011.

- 3 treballadors temporals al Campament d'Alcúdia:
- 1 cuiner, del 01/06/2011 al 31/08/2011.
- 1 ajudant de cuina, del 01/06/2011 al 31/08/2011.
- 1 mosso de servei, del 01/06/2011 al 31/08/2011. 

Palma, 22 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 5762/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a projectes a
Formentera per al 2012 (III). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol
de 2012).

Quins projectes pensa finançar la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a Formentera durant
l'any 2012?

En resposta a la pregunta, i al marge del finançament de les
competències pròpies i delegades al Consell de Formentera
algunes de les quals gestiona aquesta conselleria, està previst
que es financin els següents projectes i activitats:

Per part de la Direcció General de Medi Rural i Marí es té
previst executar una activitat formativa a l'àmbit illenc Eivissa-
Formentera amb el títol "Aplicació de l'OCM al sector
vitivinícola".

Per part de la Direcció General de Transports, en el marc del
conveni 2007-2012 de desplegament del PDS de Transports, es
finançaran actuacions contemplades al conveni. 

Per part de la Direcció General de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic durant l'any 2012 es té previst:
• Creació d'un centre de recuperació de fauna a Formentera,
• Recompte de gavina roja a diferents illes i illots de

Formentera,
• Alliberament de tortuga mora a la finca pública de Can

Marroig,
• Verificació de l'estar de conservació dels arbres singulars a

l'illa,
• Ajudes a inversions forestals no productives per al centre

d'espècies vegetals invasores als espais de la Xarxa Natura
2000 a les Illes Balears,

• Control de la processionària del pi finançat per "La Caixa".

Pel que fa al sector instrumental adscrit a la conselleria, es
programen actuacions que abasten a la totalitat del territori
balear i també es programen actuacions focalitzades dins un
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únic territori. Entre aquestes actuacions focalitzades dins
Formentera destaquen les següents:
1. Millores del pretractament de l'EDAR de Formentera, amb

un pressupost de 561.000 euros.
2. Obres de manteniment de la IDAM de Formentera (canvi de

bombes, membranes, etc.) amb un pressupost de 130.000
euros.

3. Actualment l'IBAVI està redactant un projecte executiu de
14 habitatges protegits a Sant Ferran de Ses Roques. Una
vegada redactat, s'estudiarà la capacitat econòmica de
l'entitat per dur-ho a terme.

4. No pot finançar cap projecte nou durant l'any 2012 a
Formentera. Conjuntament amb la Direcció General de
Medi Rural i Marí es continuaran executant els següents
projectes durant l'any 2012:
- Vigilància de la Reserva Marina "Es Freus"
- Projecte Pinna (nacra)
- Projecte Majasquinado (cranca)
- Red de vigilància de la posidònia.

5. Projecte "Rehabilitació d'hàbitats degradats per flora
alAlòctona al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera".
6. Projecte "Reposició d'elements de l'actual sistema de
senyalització de les àrees de fondeig prohibit al Parc Natural de
Ses Salines".
7. Projecte "Rehabilitació d'hàbitats degradats per flora
alAlòctona al Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i
Formentera".

Palma, 22 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 5773/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a inspectors
accidentals destituïts. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).

Pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats fer
una convocatòria per cobrir les places dels inspectors
accidentals que han estat destituïts el mes de juny?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats treballa en
l'elaboració d'una nova relació de llocs de treball del
departament d'Inspecció Educativa per a continuació procedir
a la selecció per a cobrir algunes vacants, en funció de la
disponibilitat pressupostària.

Palma, 19 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans. 

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 5778/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a cost de la
tramesa de  cartes d'opció lingüística. (BOPIB núm. 56, de 19
de juliol de 2012).

Quin cost ha suposat a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats la tramesa de les cartes als pares per "informar-
los" que poden canviar la seva "opció" lingüística? (detallant
les cartes enviades i les  trameses enviades).

El cost total de la tramesa de cartes per informar als pares de
l'elecció de llengua a l'hora de formalitzar la matrícula per al
curs 2012-2013 ha estat de 17.019,99i. El nombre total de
cartes enviades ha estat de 68.372.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans. 

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 5881/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Conservatori
Professional de Música a Menorca. (BOPIB núm. 56, de 19 de
juliol de 2012).

Quines són les previsions que té el Govern en relació amb
la construcció de la nova seu del Conservatori Professional de
Música de Menorca a Maó, tantes vegades i des de fa tants
d'anys promesa? (lloc, projecte, previsions de licitació de les
obres, previsió de data de l'inici de les obres, etc.)

El projecte està en procés de redacció. Una vegada que
s'acabi i sigui supervisat per l'IBISEC s'haurà de destinar una
partida pressupostària per iniciar el procés de licitació. Tot això
fa difícil estimar una data d'inici de les obres.

Palma, 26 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 5937/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sanejament del
sector ramader. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

Ha signat la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori el conveni amb el Consell Insular de Formentera ,
corresponent a l'any 2012, relatiu al subministrament de
material per a sanejament del sector ramader?

Mai no hi ha hagut un conveni relatiu al subministrament
material per a sanejament. El Govern subvenciona i ha
subvencionat el material per a les campanyes de sanejament
ramader. 

Palma, 30 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 
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Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 6390/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a  nomenaments
Sra. Esther Gil-Zorzo (III). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre
de 2012).

Quin o quins són els motius pels quals la Sra. Esther Gil-
Zorzo va ser nomenada personal eventual de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social al lloc de feina d'assessora
tècnica, el passat dia 2 d'agost de 2012?

La Sra. Gil-Zorzo desenvoluparà les funcions pròpies del
seu lloc de feina com a personal eventual o de confiança i els
motius del seu nomenament són els que té qualsevol conseller
quan nomena els seus assessors, la confiança i la convicció, els
quals són adequats per al seu rendiment.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 6530/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol II de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (BOPIB núm. 62, de
7 de setembre de 2012).

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol II de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant
l'exercici 2012 fins a la data de la resposta, en la qual consti
almenys la data de pagament, el concepte i l'import.

En resposta a la pregunta amb solAlicitud de resposta per
escrit, de 30 d'agost de 2012, amb RGE núm. 6530/12,
presentada pel diputat Antoni Diéguez i Seguí en la qual ens
solAlicita la relació de factures pagades amb càrrec al capítol II
del pressupost de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant l'exercici 2012 fins a la data de la resposta us
tramet adjunta la relació de factures pagades que consten en el
nostre sistema comptable.

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

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 6545/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges
realitzats pel conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
(BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).

Relació dels viatges realitzats pel conseller d'Educació,
Cultura i Universitats amb càrrec al pressupost públic des de
l'inici de la legislatura, especificant el destí, les dates d'anada
i de tornada i el motiu del viatge fins a dia 8 d'octubre de 2012.

Relació dels viatges realitzats pel conseller d'Educació,
Cultura i Universitats amb càrrec al pressupost públic des de
l'inici de la legislatura especificant el destí, les dates d'anada i
de tornada  i el motiu del viatge fins a dia 8 d'octubre de 2012.

- Eivissa-Formentera, 29/06/2011-29/06/2011. Reunió amb
directors.
- Maó, 30/06/2011-30/06/2011. Reunió amb directors.
- Madrid, 05/07/2011-05/07/2011. Reunió consellers de Cultura
altres comunitats i entrevista "Magisterio".
- Eivissa, 19/07/2011-19/07/2011. Visita IES Sant Antoni.
- Maó, 10/07/2011-12/07/2012. Reunió comunitat educació
CEIP Sa Graduada, Ajuntament Maó, Lliçó inaugural
Universitat Internacional de Menorca.
- Maó, 29/07/2011-29/07/2011. Reunió amb el Sr. Julià
Hernàndez, nou delegat territorial i reunió amb el conseller de
Cultura de la Xunta de Galícia. 
- Eivissa, 31/08/2011-31/08/2011. Primera pedra CEIP Sant
Antoni de Portmany.
- Madrid, 07/09/2011-08/09/2011. Conferència General Política
Universitària.
- Barcelona, 21/09/2011-21/09/2011. Reunió amb conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
- Barcelona-Madrid, 17/10/2011-18/10/2011. Consell direcció
Ramon Llull, Conferència Educació a la seu del ministeri
Madrid.
- Eivissa, 24/10/2011-24/10/2011. Reunió CEIP Es Pratet,
Reunió IES Sta. Eulària, entrega premis ESO.
- Maó, 07/11/2011-07/11/2011. Visita hospital Verge del Toro,
ESPA Maó, entrega premis ESO.
- Madrid 23/11/2011-24/11/2011. Inauguració congrés Nacional
Escola Catòlica i reunions amb diferents editorials del Congrés.
- Barcelona-Saragossa, 12/12/2012-14/12/2011. Congrés
Escuela y Arquitectura a Saragossa.
- Londres, 10/01/2012-12/01/2012. BETT Education.
- Madrid, 18/01/2012-19/01/2012. Reunió amb el nou ministre
d'Educació.
- Barcelona-Madrid, 25/01/2012-26/01/2012. Reunió IRLL-
Conferència Educació.
- Berlín, 06/03/2012-08/03/2012. Inauguració Illart de R. Llull.
- Maó, 15/03/2012-16/03/2012. Consell de Govern a Menorca
(Alaior).
- Madrid, 29/03/2012-30/03/2012. Reunió amb la Secretària
d'Estat de Cultura.
- Barcelona, 03/04/2012-04/04/2012. Reunió conseller de
Cultura de Catalunya i visita ESERP BNA.
- Santiago, 10/04/2012-12/04/2012. Congrés Formació
Professional a Galícia. 
- Madrid, 16/04/2012-16/04/2012. Conferència sectorial
d'Educació.
- Berna, 24/04/2012-26/04/2012. Viatge a Suïssa amb el
president del Govern de les Illes Balears.



BOPIB núm. 81 -  11 de gener de 2013 4049

- Maó, 11/05/2012-11/05/2012. Inauguració escoletes Ferreries,
Reunió amb el Delegat del Govern.
- Madrid, 24/05/2012-24/05/2012. Conferència d'Educació.
- Barcelona, 12/06/2012-13/06/2012. Junta Rectora i Consell
Direcció Institut Ramon Llull.
- Maó, 09/07/2012-09/07/2012. Presentació projecte
remodelació Sa Graduada.
- Madrid, 17/07/2012-18/07/2012. Reunió amb representants de
la Universitat Camilo José Cela. Reunió comissió d'Educació
del MED.
- Maó, 10/09/2012-10/09/2012. Inauguració nou CEIP Maó.
- Eivissa, 11/09/2012-12/09/2012. Signatura convenis amb
Ajuntament de Vila i amb consell insular.
- Madrid, 17/09/2012-18/09/2012. Reunió amb DGFP, Consejo
Política Científica, Tecnológica y de Innovación. 
- Eivissa, 08/10/2012-08/10/2012. Inauguració de la nova seu
universitària de la UIB.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans. 

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 6779/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a benzinera a
Santa Eulària des Riu, 3. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre
de 2012).

En opinió del Govern de les Illes Balears, en quin estat es
troba l'aqüífer de la zona?

En contestació a la vostra pregunta, i segons els tècnics de
la Direcció General de Recursos Hídrics, us inform del següent:

S'ha de tenir en compte que, d'acord amb els coneixements
disponibles sobre aquest tipus de contaminació, la
descontaminació pot allargar-se entre 20 i 30 anys, que només
s'han passat 10, i que la descontaminació se situa en el 95%.

Conforme s'han anat escometent distintes actuacions de
descontaminació, aquesta s'ha anat reduint. En l'actualitat,
considerant els resultats de la darrera analítica realitzada l'any
2011, el percentatge descontaminat deu ser de l'ordre del 95%.

S'ha de considerar que a Santa Gertrudis existeixen dos
aqüífers principals: un aqüífer superficial que és l'aqüífer que
aprofiten les sínies de la zona; i un aqüífer profund, que és
l'aqüífer que aprofiten les perforades o pous construïts amb
màquines perforadores de petit diàmetre.

L'aqüífer superficial és el situat a més poca profunditat i per
tant va rebre tota la contaminació deguda a l'abocament de
benzina. En aquest sentit les tasques de descontaminació es
varen centrar en la descontaminació d'aquest aqüífer.

Palma, 20 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació 
R)

A la pregunta RGE núm. 6781/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a benzinera a
Santa Eulària des Riu 6. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre
de 2012).

Entre la tardor de 2001 i l'hivern de 2002 es va produir el
vessament d'entre 20.000 i 30.000 litres de carburant a Santa
Gertrudis (Eivissa): Té intenció el Govern de les Illes Balears
reclamar d'anys, per la via civil, pel vessament ocorregut entre
2001 i 2002? Per què no la presentà en el seu moment, abans
de la dissolució de l'empresa responsable (Hidrotechnik
España)? Quan conclou el termini de l'administració per
presentar una demanda per danys i perjudicis?

L'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears
està estudiant les distintes possibilitats legals per reclamar
aquest tipus de danys. És un assumpte que competeix als serveis
jurídics de la comunitat autònoma de les Illes Balears que
actuaran d'acord amb el criteri que jurídicament se'ns indiqui.

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

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 6782/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a benzinera a
Santa Eulària des Riu 5. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre
de 2012).

Entre la tardor de 2001 i l'hivern de 2002 es va produir el
vessament d'entre 20.000 i 30.000 litres de carburant a Santa
Gertrudis (Eivissa): Si la Direcció General de Recursos
Hídrics considera que l'aqüífer es troba en un estat d'alta
vulnerabilitat, considera el Govern de les Illes Balears que es
garanteixen les mesures per a que un nou vessament i
contaminació no es tornin a produir?

Des de la Direcció General de Recursos Hídrics s'han
imposat una sèrie de condicionants per tal de garantir al màxim
les mesures perquè un nou vessament no es torni a produir:

1. Els tancs de combustible han de ser de doble paret i han
d'estar disposats dins d'una cubeta de formigó.

2. S'han de construir quatre pous per a la detecció de
possibles fuites i per poder actuar en cas d'abocament. Un pou
es disposa aigües amunt, un altre dins de l'estació de servei i dos
pous aigües avall.

3. La caracterització de l'emplaçament de la benzinera i dels
sondejos de control s'ha de remetre a la DGRH per tal que
aquesta valori la presència o no d'hidrocarburs al subsòl.

Palma, 19 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 
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Ordre de Publicació
T)

A les preguntes RGE núm. 6800/12 a 6807/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
recaptació d'SFM (IV a XI). (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).

Quina ha estat la recaptació d'SFM durant els mesos de
gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol i agost de 2012?

La recaptació d'SFM:
- durant el mes de gener de 2012 fou de 435.940,31i
- durant el mes de febrer de 2012 fou de 355.453,75i
- durant el mes de març de 2012 fou de 420.253,51i
- durant el mes d'abril de 2012 fou de 416.002,72i
- durant el mes de maig de 2012 fou de 492.902,28i
- durant el mes de juny de 2012 fou de 489.834,10i
- durant el mes de juliol de 2012 fou de 550.111,54i
- durant el mes d'agost de 2012 fou de 449.957,08i

Palma, 8 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 6852/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a subvencions
aprovades i denegades (VI). (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions des de juny de
2011 a juny de 2012 a l'illa de Formentera, indicau la persona
física o jurídica objecte de la subvenció, l'import i la finalitat.

D'acord amb les diferents ordres anuals per les quals es
dicten les normes per a l'elaboració dels Pressuposts Generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a cada
exercici pressupostari, dictades pel vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i l'Ocupació, els crèdits destinats a
inversió s'han de territorialitzar per àmbits insulars segons l'illa
on es prevegi fer la inversió.

D'acord amb l'anterior s'ha fet la consulta al sistema
comptable del capítol 7 dels anys 2011 i 2012 dels crèdits
d'aquesta conselleria i no hi ha cap expedient comptabilitzat
amb el dígit 40, corresponent a l'illa de Formentera.

Pel que fa a les subvencions corrents, és a dir de capítol IV,
no és d'aplicació la norma abans esmentada, per la qual cosa el
sistema comptable de la CAIB no permet fer aquesta consulta
per illes ja que no es comptabilitzen amb un dígit territorial
diferenciat.

D'altra banda, els ens instrumentals dependents d'aquesta
conselleria no concedeixen subvencions.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 6853/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades a Formentera. (BOPIB
núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

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

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 6858/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a plaça de
coordinador d'equips d'atenció primària. (BOPIB núm. 64, de
21 de setembre de 2012).

Qui ocupa la plaça de coordinador d'equips d'Atenció
Primària a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera? 

Les tres places de coordinadors d'equips d'Atenció Primària
que hi ha a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera són  ocupades
per:

- Dr. Alfredo Barber i Cabanilles
- Dr. Rafael Torres i García
- Dra. Carmen Santos Bernabeu

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 6886/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a gestió de la
llista d'interins. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

Per què la conselleria no dóna la mateixa transparència a
la gestió de la llista d'interins en les adjudicacions del mes de
setembre respecte de la del mes d'agost?

L'adjudicació de les places vacants de tots els centres públics
no universitaris de les Illes Balears s'ha produït en el mes de
juliol, d'acord amb la resolució de la directora general de
Recursos Humans, de 26 d'abril de 2012, per la qual s'aproven
les bases del procediment de selecció de personal funcionari
interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics
d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears.

A partir de l'1 de setembre es gestionen exclusivament
substitucions i vacants sobrevingudes (plaça en una determinada
illa i d'una determinada funció que, amb posterioritat al procés
d'adjudicació de destinacions provisionals, deixa de tenir titular
o sorgeix com a vacant per raons de planificació educativa),
d'acord amb els criteris establerts en la resolució esmentada.
Alhora la borsa de prelació en les llistes es publica
setmanalment en la pàgina web  de la Direcció General de
Recursos Humans.

Palma, 20 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans. 
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Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 6932/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pla jove. (BOPIB
núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

Pensa aprovar un pla jove durant la present legislatura?

Actualment està en vigor el Plan Estratégico de Juventud
2010-2012, que finalitzarà el pròxim 31 de desembre.
Finalitzada la vigència del pla actual està previst fer una
valoració d'aquest amb la recollida d'informació dels agents
implicats amb la intenció de redactar una memòria que
reflecteixi les actuacions, programes o projectes executats
durant aquests anys i que una vegada valorats els resultats pel
departament cometent servirà de base per a la redacció del nou
pla estratègic de joventut. 

Des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats es
preveu l'aprovació d'un nou pla de joventut durant aquesta
legislatura, entenent que s'ha d'ampliar la vigència d'aquest pla
a un mínim de cinc anys. És evident que l'elaboració del nou pla
requereix la participació dels joves mitjançant la consulta a
través de mitjans informàtics, associacions juvenils, personal
tècnic i responsables polítics; el que determina un període de
preparació i posterior aprovació a mig termini.

Palma, 2 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans. 

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 6934/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a director de
Gestió i Pressuposts dels Serveis Generals dels Servei de Salut.
(BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

Relació de persones que es varen presentar a la
convocatòria del lloc de treball de director de Gestió i
Pressuposts dels Serveis Generals del Servei de Salut de les
Illes Balears publicada al BOIB del 7 d'agost de 2012.

La persona que es va presentar a la convocatòria va ser el Sr.
Miquel Sebastià Perelló i Monserrat.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 7001/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a còmic
prevenció del mal d'esquena. (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).

Amb quina mesura econòmica ha participat la Conselleria
de Salut, Família i Benestar Social en l'edició del còmic de la
Fundació Kovacs i l'Organització Mèdica dirigit a la prevenció
del mal d'esquena entre els infants? 

El Servei de Salut de les Illes Balears no ha participat
econòmicament en l'edició del còmic de la Fundació Kovacs i

l'Organització Mèdica dirigit a la prevenció del mal d'esquena
entre els infants.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 7002/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a còmic
prevenció del mal d'esquena (II). (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).

A la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social: quina
serà la distribució del còmic de la Fundació Kovacs i
l'Organització Mèdica de la campanya de prevenció del mal
d'esquena dirigit a la prevenció del mal d'esquena entre els
infants?, com es farà la distribució? 

El Servei de Salut de les Illes Balears no ha participat en
l'edició del còmic de la Fundació Kovacs i l'Organització
Mèdica dirigit a la prevenció del mal d'esquena entre els infants.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 7021/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a mitges
jornades curs 2012-2013. (BOPIB núm. 65, de 28 de setembre
de 2012).

Quantes mitges jornades de personal té al curs 2012-2013
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats? 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats té 54
mitges jornades a l'illa d'Eivissa al curs 2012-2013.

Palma, 22 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 7066/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a accessos als
serveis de l'estació d'SFM a Sineu . (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).

Per quin motiu s'han fet tapiar els accessos als serveis de
l'estació d'SFM a Sineu?

Al llarg dels últims anys l'estació de Sineu ha estat en règim
de cessió. Entre les obligacions el beneficiari ha de mantenir la
neteja de l'estació, inclosos els espais que l'envolten, i els banys
existents, que han  d'estar a la disposició dels usuaris del
transport públic amb caràcter gratuït.

Aquestes obligacions no han estat complertes íntegrament,
especialment pel que fa referència als banys, banys que,
senzillament, no eren practicables. 
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Si a més afegim els actes vandàlics que han sofert obligava
a prendre una mesura mentre es busca una solució a aquest
problema (incompliment d'obligacions en una cessió i falta de
recursos per a manteniment i neteja).

La mesura adoptada ha estat el tancament dels banys a
l'espera de trobar una solució idònia a aquest assumpte.

Palma, 30 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 7068/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a accessos als
serveis de l'estació d'SFM a Sineu (III) . (BOPIB núm. 65, de
28 de setembre de 2012).

Quines alternatives ha previst SFM per les molèsties que
pugui ocasionar el fet de tapiar els accessos als serveis de
l'estació de Sineu?

S'estudia la possibilitat de fer la cessió de l'estació a
l'Ajuntament de Sineu, i que sigui aquest qui s'encarregui de la
neteja i manteniment de l'estació.

Palma, 30 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 7178/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a convenis
signats amb els consells insulars. (BOPIB núm. 66, de 5
d'octubre de 2012).

Quina és la relació i quina la quantia de cadascun dels
convenis signats amb els consells insulars a l'àmbit de les
competències de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social? 

Us inform que no es pot contestar la pregunta si no
s'especifica amb més detall el període que necessiten.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 7301/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pla forestal
2. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

Quina empresa s'ha adjudicat la redacció del Pla Forestal
i quantes han participat en la licitació?

La redacció del Pla Forestal la realitzarà l'empresa pública
TRAGSATEC mitjançant una encomana de gestió i com a mitjà
propi de la CAIB.

Atès que l'elaboració del Pla Forestal es realitza mitjançant
mitjans de la CAIB, en el procediment d'aprovació de la referida
encomana de gestió no procedeix ni existeix tràmit de licitació.

Palma, 23 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 7367/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LXXII). (BOPIB núm.
66, de 5 d'octubre de 2012).

En relació als "Criteris generals d'aplicació sobre
l'assistència sanitària que el Servei de Salut de les Illes Balears
ha de prestar a totes les persones que no tenguin la condició
d'assegurada o beneficiària" emès pel Servei de Salut de les
Illes Balears: El Reial Decret 16/2012, de 20 d'abril, de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional i millorar la qualitat i seguretat de les seves
prestacions, està en vigor. El Reial Decret 1192/2012, de 3
d'agost, pel qual es regula la condició d'assegurat i de
beneficiari d efectes de l'assistència a Espanya, amb càrrec a
fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut, ha entrat
en vigor el passat 1 de setembre de 2012. Això significa que hi
ha un nombre indeterminat de persones que han perdut el dret
a targeta sanitària i a rebre atenció sanitària. Podran accedir
a qualsevol tipus de procediment terapèutic de caire preventiu
i de protecció de la salut, com les vacunes?

Les instruccions que s'estableixen els criteris per proveir
l'assistència sanitària a les persones que no tenen reconegut
aquest dret d'acord amb el Reial Decret 1192/20112, disposen
que tindran accés a qualsevol tipus de procediment terapèutic de
tipus farmacològic en les situacions especials que s'hi
relacionen: assistència urgent per malaltia o accident, situació
d'embaràs, part i puerperi, nens menors de 18 anys, persones
solAlicitants de protecció internacional, víctimes de tràfic
d'éssers humans, i supòsits de salut pública. Sobre aquest darrer
supòsit:

a.- El Servei de Salut de les Illes Balears garantirà
l'assistència sanitària en aquests casos per a tota la població de
les Illes Balears, independentment del tractament administratiu
posterior.

b.- Les patologies incloses en aquesta assistència sanitària
són les que figuren en l'annex 1 d'aquest document, incloses les
de salut mental.

c.- L'assistència sanitària d'aquests supòsits no generarà
facturació directa als pacients. Si hi ha convenis bilaterals que
comprenguin la prestació d'assistència sanitària o si s'hi han
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d'aplicar reglaments comunitaris de coordinació dels sistemes
de seguretat social, es podrà facturar directament als països
d'origen mitjançant l'òrgan competent de l'Administració
General de l'Estat.

d.- La medicació necessària per al tractament d'aquestes
malalties no es prescriurà per mitjà d'una recepta oficial, sinó
que el Servei de Salut de les Illes Balears l'entregarà
directament a cada usuari.

Annex 1: Relació de patologies incloses a l'efecte
d'assistència sanitària en els supòsits de salut pública (Apartat
6.b) del criteri general primer).

Malalties de declaració obligatòria
Botulisme
BrucelAlosi
Campilobacteriosi
Carboncle
Clamidiosi i limfagranulomatosi venèria
Còlera
Criptosporidiosi
Diftèria
Encefalopatia espongiforme transmissible humana

 Malaltia invasora per Haemophilus influenzae
Malaltia meningocòccica
Malaltia peumocòccica invasora
Escherichia coli productora de les toxines de Shiga o Vero
Febre groga
Febre del Nil Occidental
Febre exantemàtica mediterrània
Febre Q
Febres tifoide i paratifoide
Febres hemorràgiques virals
Giardiosi
Gonorrea

Grip
Grip aviària humana AIH5 o AIH5N1
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis C
Herpes zòster
Hidatidosi
LegionelAlosi
Leishmaniosi
Lepra
Leptospirosi
Listeriosi
Paludisme
Paràlisi flàccida aguda (en menors de 15 anys)
Parotiditis
Pesta
Poliomilitis
Ràbia
Rubèola
Rubèola congènita
SalmonelAlosi, no tifoide, no paratifoide
Xarampió
ShigelAlosi
Sida
Sífilis
Sífilis congènita i neonatal
Tètanus
Tos ferina
Toxoplasmosi congènita

Triquinosi
Tuberculosi
Tularèmia
VaricelAla
VIH
Verola
Yersiniosi no-pestis

Transtorns mentals greus
Episodi depressiu greu amb símptomes psicòtics
Altres transtorns psicòtics no orgànics
Trastorn bipolar
Trastorn esquizofrènic
Trastorn obsessiu compulsiu
Trastorns delirants induïts
Trastorns delirants persistents
Trastorns depressius greus recurrents
Trastorns esquizoafectius
Trastorns esquizofrènics.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 7415/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a ajudes a
organitzacions professionals agràries. (BOPIB núm. 66, de 5
d'octubre de 2012).

Quines ajudes ha convocat la conselleria a les
organitzacions professionals agràries durant l'any 2012?

La mateixa línia d'ajudes que es va convocar l'anterior
legislatura i que fou publicada en el BOIB núm. 93, de 28 de
juny de 2012.

Palma, 7 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 7509/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a compatibilitzar
lloc públic amb privat. (BOPIB núm. 67, de 11 d'octubre de
2012).

Quina és la relació de docents que des del més de gener del
2012 han demanat compatibilitzar el seu lloc de feina pública
amb activitat privada? 

Relació de docents que des de l'1 de gener de 2012 han
demanat compatibilitzar el seu lloc de feina pública amb una
segona activitat privada:

- Sr. Juan José Pérez i Pons
- Sra. Joana A. Jaume i Mulet
- Sra. Laura Piris i Coll
- Sr. Oscar Mayans i Mayans
- Sra. Francisca Sapena i Varela
- Sr. Damià Moll i Cardona
- Sra. Eva Mª Mas i Navarro
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- Sra. Apolonia Matas i Amer
- Sr. Francisco M. Martínez i López
- Sra. Yolanda Ortega i Ribas
- Sra. Magdalena Juan i Mas
- Sra. Diana Lorenzo i Gómez
- Sra. Laura Carreras i Mercadal
- Sra. Mª Antonia Urbano i Enseñat
- Sr. Francisco J. Carrión i Orfila
- Sra. Alicia Reus i Espí
- Sr. Bartolome Vidal i Bonet
- Sra. Alejandra Marquina i Padilla
- Sra. Cristina Pascual i Artigues
- Sra. Susana Gilmartín i Barbado
- Sra. Ángel Amengual i Alonso
- Sr. Juan José Quetglas i Márquez
- Sr. Manel Aragonés i Albero

Palma, 22 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 7510/12, presentada per l'Hble.
Sra. Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Sra.
Alejandra Marquina i Padilla. (BOPIB núm. 67, de 11
d'octubre de 2012).

Quants  de contractes i en quines dates s'ha contractat a la
funcionària interina docent Sra. Alejandra Marquina i Padilla
des del començament d'aquesta legislatura? 

 La Sra. Alejandra Marquina i Padilla ha estat contractada
durant els cursos escolars 2011-2012 i 2012-2013, de dia 1 de
setembre a 30 de juny.

Palma, 7 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 7642/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
precoç del càncer de mama setembre 2012. (BOPIB núm. 68,
de 19 d'octubre de 2012).

Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al Programa de detecció precoç del càncer de mama s'han
registrat el mes de setembre de 2012? 

Segons consta a les nostres bases de dades les mamografies
que es varen realitzar a Balears el mes de setembre varen ser
2615.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 7711/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a incendi a la
subestació elèctrica (IV). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

Per quin motiu la nova escomesa o sistema d'emergència
per evitar problemes com es produïts a la subestació elèctrica
de la SFM que va patir l'incident de 2 de juliol de 2012 no es
va instalAlar entre juliol de 2011 i juliol de 2012?

La nova escomesa es va finalitzar el 19 de juliol de 2011 i es
va posar en servei el 26 de juliol de 2012. Aquesta escomesa no
es va poder posar en servei abans per falta de liquiditat i per la
falta de determinats aspectes tècnics que, iniciats en juliol de
2011, finalitzaren amb la seva posada en servei.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 7713/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni ferroviari
(III). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quines iniciatives ha impulsat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per defensar la continuïtat del
conveni ferroviari amb l'Estat?

Hem mantingut molts contactes telefònics i diversos
presencials amb el Ministeri de Foment. Des del primer dia hem
tracta d'establir tots els contactes possibles amb el Ministeri de
Foment per entendre què estava passant amb el conveni. Quan
arribàrem només s'havien rebut 43 milions, dels 57,5 pactats
(els últims 14,5 milions de l'any 2011 els tramitàrem nosaltres).
Davant aquesta situació era imprescindible que el ministeri ens
rebés per aclarir en quina situació ens trobàvem, i solAlicitàrem
vares vegades reunions amb el ministeri.

Vàrem ser rebuts finalment el 22 de novembre de 2011, dos
dies després de les eleccions generals, per part dels responsables
del govern anterior.

En aquesta reunió va quedar perfectament clar el que ja,
després de diversos mesos de treball, sabíem, que el conveni
caducava el 31 de desembre de 2011 i que els diners eren els
que eren, és a dir, 57,5 milions.

Posteriorment hem tingut altres reunions i les conclusions de
les quals sobre el conveni són sempre les mateixes: conveni
caducat i quantitats tancades (quantitats aprovades en una
comissió mixta del conveni, per cert en la que estava present el
Govern del pacte).

En concret, ens hem reunit amb el ministeri, a més del 22 de
novembre de 2011, el 24 de gener de 2012, el 20 de març de
2012 i el 28 d'agost de 2012. També hi ha hagut tot un grapat de
contactes telefònics a diferents nivells.

Palma, 30 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 
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Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 7721/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a personal que ha
començat a treballar al sector públic (III). (BOPIB núm. 68, de
19 d'octubre de 2012).

Quin tipus de proves selectives ha realitzat per a la selecció
tot el personal que ha començat a treballar al sector públic
autonòmic d'ençà de dia 1 de juliol de 2011, desglossat per
empresa, fundació o consorci ? 

Aquesta documentació l'ha de solAlicitar a cadascun dels ens
del sector públic autonòmic.

Palma, 19 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AQ)

A les preguntes RGE núm. 7723/12 i RGE núm. 7725/12,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i
Guzmán, relatives a desnonaments (II) i (IV). (BOPIB núm. 68,
de 19 d'octubre de 2012).

Ens pot indicar quants desnonaments per haver deixat de
pagar la quota del lloguer s'han produït a la nostra comunitat
durant els darrers dos anys? Quin és el nombre total de
famílies afectades durant els darrers dos anys pel desnonament
del seu habitatge? 

S'ha de dir que des del passat mes d'abril l'Institut Balear de
l'Habitatge no ha interposat cap demanda de desnonament per
falta de pagament ni s'ha efectuat cap llançament.

Respecte dels habitatges propietat de l'IBAVI, adjudicats en
règim de lloguer, que han estat objecte de judicis verbals de
desnonament per manca de pagament en el període comprès
entre el mes de maig de 2009 i el mes d'abril de 2012, cal
informar del següent:

De maig 2009 a maig 2010:
1.- Sentències judicials per als desnonaments (execució de

sentència), 32.
2.- Lliurament de claus o llançaments:

Lliurament de claus, 8.
Llançaments, 24.

De juny 2010 a maig 2011:
1.- Sentències judicials per als desnonaments (execució de

la sentència), 30.
2.- Lliurament de claus o llançaments:

Lliurament de claus, 10.
Llançaments, 20.

De juny 2011 a abril 2012:
1.- Sentències judicials per al desnonament (execució de la

sentència), 21, desglossades de la manera següent:
-referides a les demandes interposades aquesta legislatura,

11.
-per demandes interposades a la legislatura anterior i resoltes

ja durant aquesta legislatura, 10.
2.- Lliurament de claus o llançaments:

Lliurament de claus, 7.

Llançaments, 14.
desglossades de la manera següent:
- referides a les demandes interposades aquesta legislatura,

8.
-per demandes interposades a la legislatura anterior i resoltes

ja durant aquesta legislatura, 6. 

Palma, 7 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 7732/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a pagament
transport sanitari (I). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

Quin és el número de persones amb discapacitat que
utilitzen el transport sanitari i l'han de pagar? 

Totes les persones que es traslladen en ambulàncies
programades tenen algun tipus de discapacitat (temporal o
permanent). Si aquestes persones ostenten la condició
d'assegurat tenen dret a l'assistència sanitària amb càrrec a fons
públics a través del SNS i per tant no l'hauran de pagar. 

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 7733/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a pagament
transport sanitari (II). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

Quin és el nombre de persones amb discapacitat que no
han de pagar el transport sanitari? 

Quan l'usuari del transport sanitari ostenta la condició
d'assegurat, té dret a l'assistència sanitària amb càrrec a fons
públics a través del SNS i per tant, no l'haurà de pagar. 

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta RGE núm. 7841/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(I). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de gener
de 2012?

126.974 viatgers.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta RGE núm. 7842/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(II). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de febrer
de 2012?

110.362 viatgers.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
AV)

A la pregunta RGE núm. 7843/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(III). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de març
de 2012?

126.760 viatgers.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
AX)

A la pregunta RGE núm. 7844/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(IV). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants usuaris van emprar el metro durant el mes d'abril
de 2012?

99.882 viatgers.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta RGE núm. 7845/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(V). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de maig
de 2012?

110.180 viatgers.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
AZ)

A la pregunta RGE núm. 7846/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(VI). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de juny
de 2012?

70.574 viatgers.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta RGE núm. 7847/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro
(VII). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de juliol
de 2012?

49.542 viatgers.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
BB)

A la pregunta RGE núm. 7858/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
estructura retributiva personal SFM. (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).

Quina estructura retributiva (de retribucions bàsiques i
retribucions complementàries) té el personal de la SFM?

L'estructura retributiva (retribucions bàsiques i retribucions
complementàries) és pròpia dels funcionaris d'acord amb
l'article 2 de l'EBEP.

El personal de l'empresa pública Serveis Ferroviaris de
Mallorca és personal laboral subjecte a un conveni colAlectiu, en
aquests moments el conveni colAlectiu denunciat (VI conveni
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colAlectiu d'SFM 2006-2007 publicat al BOIB núm. 114 de 26
de juliol de 2007).

En el capítol II d'aquest conveni parla de les percepcions
salarials i extra salarials, concretament a l'article 6 parla de
l'estructura salarial dient que les percepcions salarials es
composen de salari base i complements salarials establerts en
aquest conveni.

Per això, l'estructura salarial és salari base i complements
salarials que van variant en funció de la categoria professional
del treballador.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BC)

A la pregunta RGE núm. 8007/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a trasllats a
centres assistencials. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de
2012).

Quin és el nombre de pacients de Formentera traslladats a
centres assistencials d'altres comunitats autònomes per a
diagnòstic i/o tractament? Indicau el motiu del trasllat.

El nombre de pacients de Formentera traslladats a centres
assistencials d'altres comunitats autònomes per a diagnòstic i/o
tractament és un pacient de cadascun dels següents hospitals:

- Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona per motius
oftalmològics de nens,

- Hospital Nacional de paraplègics de Toledo per motius
neurològics,

- Hospital de la Fe de València per motius de
trasplantaments d'òrgans.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BD)

A la pregunta RGE núm. 8128/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a llei turisme
2. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Realment pensa que la Llei de turisme serà beneficiosa
pera l'economia de les Illes Balears, especialment  per a
l'agricultura i, en cas afirmatiu, en quin sentit?

La Llei 8/2012, tot i referir-se a una activitat productiva
molt concreta, com és el turisme, pot ser beneficiosa per a
l'agricultura en la mesura que preveu i regula l'agroturisme com
a activitat complementària, simplifica la implementació
d'aquesta activitat i, a més, permet la utilització de les
edificacions legalment construïdes, la qual cosa no només
reverteix favorablement en la renda agrària, sinó que pot
suposar també una revalorarització del patrimoni edificat.

Palma, 21 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
BE)

A la pregunta RGE núm. 8129/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a llei turisme
3. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Creu que la Llei de turisme tendrà efectes  beneficiosos
sobre el territori i el medi ambient de les Illes Balears i, en cas
afirmatiu, en quin sentit?

En relació amb la pregunta plantejada relativa a si crec que
la nova llei del turisme tendrà efectes beneficiosos sobre el
territori i el medi ambient de les Illes Balears vull destacar que,
des del punt de vista mediambiental, amb aquesta llei el Govern
ha donat compliment a l'obligació continguda en el nostre
Estatut d'Autonomia que estableix que el foment i l'ordenació de
l'activitat turística s'han de dur a terme amb l'objectiu de fer-la
compatible amb el respecte al medi ambient. Per aquest motiu,
en l'elaboració de la llei s'ha considerat que és bàsic incentivar
el desenvolupament de models turístics sostenibles i
respectuosos amb el medi ambient i el nostre patrimoni natural.

Palma, 22 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
BF)

A la pregunta RGE núm. 8154/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a lloguers del
consorci de transports de Mallorca. (BOPIB núm. 70, de 2 de
novembre de 2012).

Relació dels lloguers que paga en l'actualitat el Consorci
de Transports de Mallorca, indicant la quantia anual que
s'abona.

El CTM no té en l'actualitat cap lloguer.

Palma, 23 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
BG)

A la pregunta RGE núm. 8156/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a plans SFM per a
la línia de Sa Pobla. (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de
2012).

Quins plans de futur té SFM per a la línia de Sa Pobla?

Continuar prestant el servei amb normalitat.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 
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Ordre de Publicació
BH)

A la pregunta RGE núm. 8157/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadaments al
SFM (I). (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).

Preveu el SFM acomiadaments del seu personal els propers
mesos?

No.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
BI)

A la pregunta RGE núm. 8160/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja forestal (I).
(BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).

Quines activitats o programes de neteja forestal s'han fet
per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant l'any 2012?

Des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori s'han continuat desenvolupant al llarg de 2012 les
previsions d'obertura i manteniment de faixes de defensa
preventives establertes en els vigents plans insulars i comarcals
de defensa contra incendis forestals  amb la següent distribució
de treballs executats a través de l'IBANAT:

Pla comarcal de Llevant: 56 ha.
Pla comarcal de Ponent: 21 ha.
Pla comarcal de Tramuntana: 32 ha.
Pla comarcal d'Eivissa i Formentera: 35 ha.
Pla comarcal de Menorca: 16 ha.

Això suposa una superfície total de 160 ha. per al conjunt de
les superfícies forestals de la CAIB.

En aquest sentit des de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori s'han realitzat en el 2012 dues intervencions
que estimem claus en el procés d'incrementar les actuacions de
prevenció contra incendis forestals i gestió de les nostres
superfícies forestals.

La primera, un decidit programa de foment d'accions
d'autoprotecció a zones d'interfase urbà forestal, tractant
d'establir una cultura del risc entre els propietaris forestals i les
persones que viuen a immobles adjacents amb el terreny forestal
o localitzats dins de masses forestals, perquè es responsabilitzin
de disminuir el perill que un possible foc suposa per als seus
habitatges i per a les seves famílies. Hem implantat un àgil
sistema per proporcionar ajuda tècnica directa als titulars de
cases que desitgin realitzar faixes de defensa preventives al
voltant de les seves cases.

Igualment, mitjançant campanyes de sensibilització
expressament dissenyades per a aquests colAlectius, es potencien
les mesures de precaució que aquests residents, directament
lligats a les zones forestals, han d'adoptar, no només per garantir
la seva seguretat sinó també per mantenir comportaments i
mesures preventives que evitin generar incendis forestals en les
zones de bosc on habiten. S'ha reduït en tot el possible els
procediments administratius i burocràtics lligats a aquest tipus
de treballs de generació de faixes de defensa, establint un
procediment d'autoritzacions directes (a peu de muntanya) a
través dels agents de medi ambient, per promoure immediata
execució.

La segona intervenció d'abast és el foment de l'aprofitament
energètic de la biomassa forestal, l'aprovació del Decret Llei
7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per l'activació
econòmica en matèria d'indústria i energia i altres activitats,
mitjançant el qual s'establia la figura del gestor de biomassa
vegetal i es promovia 'establiment de punts de recollida i
tractament, emmagatzematge i transferència de biomassa
vegetal a l'efecte d'incentivar la implantació d'una nova gestió
preventiva de les superfícies forestals a través de l'aprofitament
del combustible vegetal renovable que produeixen les nostres
formacions forestals. Actualment, diverses iniciatives de
caràcter privat han presentat els seus plans tècnics
d'aprofitament i es troben executant les primeres fases de
producció i transport d'estella.

Palma, 30 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
BJ)

A la pregunta RGE núm. 8161/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja forestal (II).
(BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).

Quines activitats o programes de neteja forestal es
preveuen per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per a l'any 2013?

Des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori es continuaran desenvolupant al llarg del 2013 les
previsions d'obertura i manteniment de faixes de defensa
preventives establertes en els vigents plans insulars i comarcals
de defensa contra incendis forestals que es preveuen realitzar a
través de l'IBANAT sobre una superfície de 165 ha.

Des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori es mantindran les iniciatives que es van impulsar el
2012 per incrementar les actuacions de prevenció contra
incendis forestals i la gestió de les nostres superfícies forestals.

Palma, 30 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 
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Ordre de Publicació
BK)

A la pregunta RGE núm. 8254/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a unitats que
han deixat de funcionar (I). (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre
de 2012).

Quantes unitats d'ESO i de batxillerat han deixat de
funcionar en els IES de Mallorca en funció de les previsions
dels grups per necessitats d'escolarització?

- Unitats d'ESO que han deixat de funcionar: 84.
- Unitats de batxillerat que han deixat de funcionar: 10.

Palma, 30 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans. 

Ordre de Publicació
BL)

A la pregunta RGE núm. 8255/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a unitats que
han deixat de funcionar (II). (BOPIB núm. 70, de 2 de
novembre de 2012).

Quantes unitats d'ESO i de batxillerat han deixat de
funcionar en els IES de Menorca en funció de les previsions
dels grups per necessitats d'escolarització?

- Unitats d'ESO que han deixat de funcionar: 9.
- Unitats de batxillerat que han deixat de funcionar: 1,5.

Palma, 30 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans. 

Ordre de Publicació
BM)

A la pregunta RGE núm. 8256/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a unitats que
han deixat de funcionar (III). (BOPIB núm. 70, de 2 de
novembre de 2012).

Quantes unitats d'ESO i de batxillerat han deixat de
funcionar en els IES d'Eivissa en funció de les previsions dels
grups per necessitats d'escolarització?

- Unitats d'ESO que han deixat de funcionar: 12.
- Unitats de batxillerat que han deixat de funcionar: 0,5.

Palma, 30 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans. 

Ordre de Publicació
BN)

A la pregunta RGE núm. 8257/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a unitats que
han deixat de funcionar (IV). (BOPIB núm. 70, de 2 de
novembre de 2012).

Quantes unitats d'ESO i de batxillerat han deixat de
funcionar en els IES de Formentera en funció de les previsions
dels grups per necessitats d'escolarització?

- Unitats d'ESO que han deixat de funcionar: 2.
- Unitats de batxillerat que han deixat de funcionar: 0,5.

Palma, 30 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans. 

Ordre de Publicació
BO)

A la pregunta RGE núm. 8258/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a informe jurídic
d'APROBA (I). (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).

Quin ha estat el resultat de l'informe jurídic que va dir
haver solAlicitat el Govern sobre el comunicat d'APROBA, de
dia 23 de maig de 2012, que desqualificava el Sr. President?

En contestació a la solAlicitud de resposta escrita núm.
8285/12, vist el contingut de la iniciativa us informam que, de
conformitat amb l'acord de Consell de Govern de dia 25 de maig
de 2012, s'estan estudiant les circumstàncies de les
manifestacions del comunicat de dia 23 de maig de 2012 i una
vegada conclòs l'estudi d'aquestes es procedirà, si escau, d'acord
amb els termes de l'acord del Consell de Govern esmentat.

Palma, 29 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BP)

A la pregunta RGE núm. 8259/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a informe jurídic
d'APROBA (II). (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).

Quines accions s'han interposat per part del Govern o
qualcun dels seus membres contra APROBA o els seus
representants en relació amb el seu comunicat de dia 23 de
maig de 2012?

En contestació a la solAlicitud de resposta escrita núm.
8259/12, vist el contingut de la iniciativa us informam que, de
conformitat amb l'acord de Consell de Govern de dia 25 de maig
de 2012, s'estan estudiant les circumstàncies de les
manifestacions del comunicat de dia 23 de maig de 2012 i una
vegada conclòs l'estudi d'aquestes es procedirà, si escau, d'acord
amb els termes de l'acord del Consell de Govern esmentat.

Palma, 29 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
BQ)

A la pregunta RGE núm. 8261/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a comunicat
d'APROBA (II). (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).

Quins  aspectes del comunicat d'APROBA de dia 23 de
maig de 2012 considera el Govern que no són certs i per quin
motiu?

En contestació a la solAlicitud de resposta escrita núm.
8261/12, us informam que, de conformitat que, de conformitat
amb l'acord de Consell de Govern de dia 25 de maig de 2012, el
Govern està a l'espera de l'estudi per l'Advocacia de les
circumstàncies de les manifestacions del comunicat de dia 23 de
maig de 2012 i una vegada conclòs aquest estudi es procedirà,
si escau, d'acord amb els termes de l'acord del Consell de
Govern esmentat.

Palma, 29 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BR)

A la pregunta RGE núm. 8266/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a abocadors
ilAlegals. (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).

Quina és la relació d'abocadors ilAlegals que té detectats i/o
identificats la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori?

En primer lloc, cal dir que el nombre d'abocadors ilAlegals
existents a les Illes Balears és zero, tal i com s'entén el terme
abocador segons el Reial Decret 1481/2011, de 27 de desembre.

Si el que es vol és una relació de denúncies d'abocaments
incontrolats, que no abocadors, el que tenim com informació és
un llistat de les denúncies sobre possibles abocaments
incontrolats de diferents tipus de residus. Aquest llistat és el que
s'adjunta. Ha de quedar clar que la relació que s'adjunta, en la
qual s'han inclòs denúncies dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012,
són abocaments denunciats, i que per aquesta raó no es poden
considerar com abocaments incontrolats, ja que perquè això
sigui així és necessari que els fets siguin constitutius de sanció.

Palma, 21 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra a disposició dels senyors
diputades i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
BS)

A la pregunta RGE núm. 8376/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a manteniment
escorxadors. (BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de 2012).

Quina quantia econòmica aporta el Govern de les Illes
Balears per al manteniment o funcionament de cadascun dels
escorxadors de les nostres illes? 

A dia d'avui no es paga cap ajut per despeses de
funcionament o manteniment a cap escorxador. 

Palma, 22 de novembre 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BT)

A la pregunta RGE núm. 8382/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa
subvencions atorgades al sector porquí. (BOPIB núm. 72, de
9 de novembre de 2012).

Relació de beneficiaris, amb indicació de la quantia, de
totes les subvencions atorgades al sector de porquí en els anys
2009, 2010, 2011 i 2012. 

Des de l'any 2009 fins a dia d'avui s'han tramitat o s'estan
tramitat quasi 1.000 expedients d'ajudes relacionades amb el
sector porquí de diferents línies.

Atès el volum de la documentació solAlicitada, us comunic
que aquesta es troba a disposició de la Sra. Isabel Maria Oliver
i Sagreras a les dependències del FOGAIBA, perquè pugui fer-
hi les consultes que consideri oportunes.

Per tal de poder atendre-la adequadament, us prec que
concerteu cita prèvia al telèfon 971 777 293. 

Palma, 5 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BU)

A la pregunta RGE núm. 8383/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa
subvencions atorgades al sector boví. (BOPIB núm. 72, de 9 de
novembre de 2012).

Relació de beneficiaris, amb indicació de la quantia, de
totes les subvencions atorgades al sector boví en els anys 2009,
2010, 2011 i 2012. 

Des de l'any 2009 fins a la data s'han tramitat o s'estan
tramitat uns 2.200 expedients d'ajudes relacionades amb el
sector boví en diferents línies.

Atès el volum de la documentació solAlicitada, us comunic
que aquesta es troba a disposició de la Sra. Isabel Maria Oliver
i Sagreras a les dependències del FOGAIBA (carrer Foners, 10,
de Palma) perquè pugui fer-hi les consultes que consideri
oportunes.

Per tal de poder atendre-la adequadament, us prec que
concerteu cita prèvia al telèfon 971 177 293. 
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Palma, 4 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BV)

A la pregunta RGE núm. 8403/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a decret
d'alzinars. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Té intenció el Sr. Conseller de Medi Ambient modificar el
decret d'alzinars? En cas afirmatiu, en quin sentit? Afectarà a
la urbanització de ShangrilAla?

El 2 d'octubre de 2012 vaig signar una resolució per la qual
s'inicia el procediment de modificació del Decret 130/2011, de
23 de novembre, pel qual s'aprova la delimitació a escala
1:5.000 de les àrees d'alzinar protegit (BOIB núm. 149, de 13 de
desembre de 2001).

Cal assenyalar que amb motiu de l'entrada en vigor del
Decret 130/2001 es varen presentar diverses solAlicituds de
particulars i institucions públiques de revisió de la delimitació
que estableix el decret esmentat. D'altra banda, s'han detectat
algunes errades tècniques jurídiques d'àmbit urbanístic que han
fet palesa la necessitat d'esmenar-les.

Per tant, hem considerat convenient iniciar un procediment
de modificació del decret amb la intenció de donar una resposta
a les solAlicituds presentades i alhora esmenar les deficiències
del decret. En qualsevol cas, cal destacar que es respectaran els
mateixos criteris tècnics que es varen aplicar quan es va
aprovar.

Quant a la pregunta sobre si la modificació del Decret
130/2001 afectarà la urbanització de Son Ferrandell
(ShangrilAla), a Valldemossa, us inform que actualment els
tècnics de la conselleria que treballen en aquest nou
procediment han d'analitzar la situació d'aquesta urbanització i
la de la resta d'àrees incloses dins l'àmbit del decret. Una vegada
que s'hagi analitzat la documentació i els informes tècnics que
s'emetin s'elaborarà el projecte de decret de modificació que
reflectirà si el decret afecta aquesta urbanització.

Finalment, cal assenyalar que el procediment d'elaboració
del decret de modificació esmentat es tramitarà complint
estrictament la normativa que regula la potestat reglamentària
i que, en conseqüència, es garantirà el tràmit d'audiència i la
participació ciutadana.

Palma, 27 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
BX)

A la pregunta RGE núm. 8510/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa subvenció
escorxador Palma (II). (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de
2012).

Atès que la Conselleria d'Agricultura ha decidit completar
la subvenció que destina l'Ajuntament de Palma a l'escorxador
de Palma, ha iniciat gestions el Govern per arribar a convenis
o acords amb els ajuntaments de Manacor, Inca, Felanitx pels
respectius escorxadors?

Sí, s'han iniciat negociacions. 

Palma, 27 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BY)

A les preguntes RGE núm. 8517/12, 8801/12, 8859/12,
8917/12, 8975/12, 9091/12, 9149/12 i 9207/12, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a
contractes de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
amb PONTMOLINS, SL, Dioscorides Control SL, Estudio de
Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Economica, SL,
ROYALGAME SL, PRESTTO, ROYALMATIC SL i Instituto
Médico Balear. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre, i 74, de
23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Salut,
Familia i Benestar Social amb l'empresa PONTMOLINS SL, 
Dioscorides Control SL, Estudios de Fiabilidad Fiscal SL, AMJ
Asesoría Jurídico-Económica SL, ROYALGAME SL,
PRESTTO, ROYALMATIC SL i Instituto Médico Balear?,
indicau l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la qual es va adjudicar.

Una vegada feta la consulta al sistema comptable no estan
donades d'alta com a perceptor ni PROMOLINS SL (especificat
al títol) ni PONTMOLINS SL (al contingut de la iniciativa) ni
cap de les següents: Dioscorides Control SL, Estudio de
Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Económica SL,
ROYALGAME SL, PRESTTO, ROYALMATIC SL, Instituto
Médico Balear.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BZ)

A les preguntes RGE núm. 8520/12, 8579/12, 8630/12,
8688/12, 8746/12, 8804/12, 8862/12, 8920/12, 8978/12,
9036/12, 9094/12, i 9152/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de
l'Agència Balear de  l'Aigua i de la Qualitat Ambiental amb les
empreses: PROMOLINS SL, Proyectos y Servicios para el
Desarrollo Rural y Agrario SL, Instituto Médico Balear,
Gestión Hospitalaria Balear SL, Hospital General de Muro SL,
Dioscorides Control SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL, AMJ
Asesoría Jurídico-Económica, SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre, i BOPIB núm.74, de 23 de novembre de
2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència Balear de l'Aigua
i de la Qualitat Ambiental amb les empreses PROMOLINS SL,
Proyectos y Servicios para el desarrollo rural y agrario SL,
Instituto Médico Balear, Gestión Hospitalaria Balear SL,
Hospital General de Muro, SL, Dioscorides Control SL,
Estudios de Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-
Económica SL, ROYALGAME SL, REBERSEC SL, PRESTTO
i ROYALMATIC SL?, indicau l'objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.
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En aquesta legislatura no s'ha realitzat cap contracte amb les
empreses esmentades.

Palma, 7 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CA)

A les preguntes RGE núm. 8528/12, 8587/12, 6838,
8754/12, 8812/12, 8870/12, 8928/12, 8986/12, 9044/12,
9102/12 i 9160/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar
Costa i Serra, relatives a contractes del Consorci de
Transports de Mallorca amb les empreses: PROMOLINS, SL,
Proyectos y Servicios para el desarrollo rural y agrario SL,
Instituto Médico Balear, Hospital General de Muro, SL,
Dioscorides Control SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL, AMJ
Asesoría Jurídico-Económica, SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre, i 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat el Consorci de Transports de
Mallorca amb les empreses PROMOLINS SL, Proyectos y
Servicios para el desarrollo rural y agrario SL, Instituto
Médico Balear, Hospital General de Muro SL, Dioscorides
Control SL, Estudios de Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría
Jurídico-Económica SL, ROYALGAME SL, REBERSEC SL,
PRESTTO i ROYALMATIC SL?, indicau l'objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.

En aquesta legislatura no s'ha realitzat cap contracte amb les
empreses esmentades.

Palma, 3 de desembre de 2012
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CB)

A la pregunta RGE núm. 8529/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'EPRTVIB amb Pontmolins, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'EPRTVIB amb l'empresa
Pontmolins, SL.? Indicant objecte de contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar. 

No ens consta en els nostres arxius la signatura d'un
contracte amb l'empresa Pontmolins.

Santa Ponça, 21 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
CC)

A la pregunta RGE núm. 8530/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Balear d'Administració Pública amb PONTMOLINS,
SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Balear
d'Administració Pública amb l'empresa PONTMOLINS, SL?
Indicau l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es va adjudicar.

En resposta a la pregunta parlamentària de data 6 de
novembre de 2012 formulada per la Sra. Pilar Costa i Serra del
Grup Parlamentari Socialista en la qual demanava quins
contractes ha realitzat l'Escola Balear d'Administració Pública
amb l'empresa PONTMOLINS, SL i una vegada consultades
per nom o raó social les dades que gestiona l'Escola Balear
d'Administració no consta cap tipus de relació contractual entre
l'Escola Balear d'Administració Pública i l'empresa
PONTMOLINS, SL.

Marratxí, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
CD)

A la pregunta RGE núm. 8531/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
amb PONTMOLINS, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb l'empresa
PONTMOLINS, SL? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les  Illes Balears no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada durant
aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CE)

A les preguntes RGE núm. 8532/12, 8591/12, 8642/12,
8700/12, 8758/12, 8816/12, 8874/12, 8932/12, 8990/12,
9048/12, 9106/12, i 9164/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de Espais
de Natura Balear amb les empreses: PROMOLINS SL,
Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural yAgrario SL,
Instituto Médico Balear, Gestión Hospitalaria Balear SL,
Hospital General de Muro SL, Dioscorides Control SL, Estudio
de Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Económica,
SL, ROYALGAME SL, REBERSEC SL, PRESTTO i
ROYALMATIC SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre, i 74,
de 23 de novembre de 2012).
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Quins contractes ha realitzat Espais de Natura Balear amb
les empreses PROMOLINS SL, Proyectos y Servicios para el
desarrollo rutal y agrario SL, Instituto Médico Balear, Gestión
Hospitalaria Balear SL, Hospital General de Muro, SL,
Dioscorides Control SL, Estudios de Viabilidad Fiscal SL, AMJ
Asesoría Jurídico-Económica SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC SL?, indicau
l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la
qual es va adjudicar.

En aquesta legislatura no s'ha realitzat cap contracte amb les
empreses esmentades.

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

Ordre de Publicació
CF)

A les preguntes RGE núm. 8533/12, 8534/12, 8592/12,
8593/12, 8643/12, 8344/12, 8701/12, 8702/12, 8759/12,
8760/12, 8817/12, 8818/12, 8875/12, 8876/12, 8933/12,
8934/12, 8991/12, 8992/12, 9049/12, 9050/12, 9107/12,
9108/12, 9165/12 i 9166/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de
FOGAIBA i del Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears
(FOGAIBA) amb les empreses: PROMOLINS SL, Proyectos y
Servicios para el Desarrollo Rural y Agrario SL, Instituto
Médico Balear, Gestión Hospitalaria Balear SL, Hospital
General de Muro SL, Dioscorides Control SL, Estudio de
Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Económica, SL,
ROYALGAME SL, REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre, i 74, de 23 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat el FOGAIBA i el Fons de
Garantia Agraria de les Illes Balears amb les empreses
PROMOLINS SL, Proyectos y Servicios para el desarrollo
rutal y agrario SL, Instituto Médico Balear, Gestión
Hospitalaria Balear SL, Hospital General de Muro, SL,
Dioscorides Control SL, Estudios de Viabilidad Fiscal SL, AMJ
Asesoría Jurídico-Económica SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC SL?, indicau
l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la
qual es va adjudicar.

El FOGAIBA o Fons de Garantia Agrària de les Illes
Balears (és el mateix ens públic) no ha tramitat en aquesta
legislatura cap tipus de contracte amb les empreses esmentades.

Palma, 3 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CG)

A les preguntes RGE núm. 8537/12, 8596/12, 8647/12,
8705/12, 8763/12, 8821/12, 8879/12, 8937/12, 8995/12, 9053,
9111/12 i 9169/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar
Costa i Serra, relatives a contractes de la Gestió Urbanística
de Balears SA, amb les empreses: PROMOLINS SL, Proyectos
y Servicios para el Desarrollo Rural y Agrario SL, Instituto
Médico Balear, Gestión Hospitalaria Balear SL, Hospital
General de Muro SL, Dioscorides Control SL, Estudio de
Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Económica, SL,
ROYALGAME SL, REBERSEC SL, PRESTTO  i ROYALMATIC
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre, i 74, de 23 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Gestió Urbanística de Balears
SA amb les empreses PROMOLINS SL, Proyectos y Servicios
para el desarrollo rutal y agrario SL, Instituto Médico Balear,
Gestión Hospitalaria Balear SL, Hospital General de Muro,
SL, Dioscorides Control SL, Estudios de Viabilidad Fiscal SL,
AMJ Asesoría Jurídico-Económica SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC SL?, indicau
l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la
qual es va adjudicar.

En aquesta legislatura no s'ha realitzat cap contracte amb les
empreses esmentades.

Palma, 7 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CH)

A la pregunta RGE núm. 8540/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'IBISEC amb l'empresa PONTMOLINS, SL. (BOPIB núm. 74,
de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'IBISEC  amb l'empresa
PONTMOLINS, SL? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'IBISEC no ha subscrit cap tipus de contracte amb
l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CI)

A la pregunta RGE núm. 8542/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut amb  amb PONTMOLINS, SL.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de la Joventut
amb l'empresa PONTMOLINS, SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.
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L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CJ)

A les preguntes RGE núm. 8543/12, 9602/12, 8653/12,
8711/12, 8769/12, 8827/12, 8885/12, 8943/12, 9001/12,
9059/12, 9117/12 i 9175/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de l'Institut
Balear de la Natura amb les empreses: PROMOLINS SL,
Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural yAgrario SL,
Instituto Médico Balear, Gestión Hospitalaria Balear SL,
Hospital General de Muro SL, Dioscorides Control SL, Estudio
de Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Económica,
SL, ROYALGAME SL, REBERSEC SL, PRESTTO i
ROYALMATIC SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre, i 74,
de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de la Natura
amb les empreses PROMOLINS SL, Proyectos y Servicios para
el desarrollo rutal y agrario SL, Instituto Médico Balear,
Gestión Hospitalaria Balear SL, Hospital General de Muro,
SL, Dioscorides Control SL, Estudios de Viabilidad Fiscal SL,
AMJ Asesoría Jurídico-Económica SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC SL?, indicau
l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la
qual es va adjudicar.

L'Institut Balear de la Natura no ha realitzat contractes amb
cap de les empreses abans esmentades, no obstant això sí que hi
ha una despesa menor que suposen 1.101,84 euros al llarg de
l'any 2012 amb l'empresa REBERSEC SL per una sèrie de
petits serveis que ha realitzat per a l'IBANAT.

Palma, 4 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CK)

A les preguntes RGE núm. 8547/12, 8606/12, 8657/12,
8715/12, 8773/12, 8831/12, 8889/12, 8947/12, 9005/12,
9063/12, 9121/12 i 9179/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de l'Institut
de Biologia Animal de Balears SA amb les empreses:
PROMOLINS SL, Proyectos y Servicios para el Desarrollo
Rural yAgrario SL, Instituto Médico Balear, Gestión
Hospitalaria Balear SL, Hospital General de Muro SL,
Dioscorides Control SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL, AMJ
Asesoría Jurídico-Económica, SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre, i 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de Biologia
Animal SA amb les empreses PROMOLINS SL, Proyectos y
Servicios para el desarrollo rutal y agrario SL, Instituto
Médico Balear, Gestión Hospitalaria Balear SL, Hospital
General de Muro, SL, Dioscorides Control SL, Estudios de
Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Económica SL,

ROYALGAME SL, REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC
SL?, indicau l'objecte del contracte, data d'adjudicació i
quantitat per la qual es va adjudicar.

En aquesta legislatura no s'ha realitzat cap contracte amb les
empreses esmentades.

Palma, 7 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CL)

A les preguntes RGE núm. 8548/12, 8607/12, 8658/12,
8716/12, 8774/12, 8832/12, 8890/12, 8948/12, 9006/12,
9064/12, 9122/12 i 9180/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de l'Institut
de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) amb
PROMOLINS SL, Proyectos y Servicios para el Desarrollo
Rural yAgrario SL, Instituto Médico Balear, Gestión
Hospitalaria Balear SL, Hospital General de Muro SL,
Dioscorides Control SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL, AMJ
Asesoría Jurídico-Económica, SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre, i 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA)  amb
PROMOLINS SL, Proyectos y Servicios para el desarrollo
rutal y agrario SL, Instituto Médico Balear, Gestión
Hospitalaria Balear SL, Hospital General de Muro, SL,
Dioscorides Control SL, Estudios de Viabilidad Fiscal SL, AMJ
Asesoría Jurídico-Económica SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC SL?, indicau
l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la
qual es va adjudicar.

L'Institut de Qualitat Agroalimentària (IQUA) no ha
realitzat cap contracte amb les esmentades empreses; con en
anteriors ocasions, us inform que l'IQUA és una unitat
administrativa amb rang de servei que depèn de la Direcció
General de  Medi Rural i Marí, és a dir, no té personalitat
jurídica pròpia i per tant, no és un centre de cost ni gestió. 

Palma, 3 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CM)

A la pregunta RGE núm. 8555/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Ràdio de les Illes Balears amb Pontmolins, SL. (BOPIB núm.
74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Ràdio de les Illes Balears
amb l'empresa Pontmolins, SL.? Indicant objecte de contracte,
data d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar. 

No ens consta en els nostres arxius la signatura d'un
contracte amb l'empresa Pontmolins.
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Santa Ponça, 21 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
CN)

A les preguntes RGE núm. 8561/12, 8619/12, 8670/12,
8728/12, 8786/12, 8844/12, 8902/12, 8960/12, 9018/12,
9076/12, 9134/12 i 9192/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de Serveis
d'Informació de les Illes Balears SA amb les empreses:
PROMOLINS SL, Proyectos y Servicios para el Desarrollo
Rural yAgrario SL, Instituto Médico Balear, Gestión
Hospitalaria Balear SL, Hospital General de Muro SL,
Dioscorides Control SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL, AMJ
Asesoría Jurídico-Económica, SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre, i 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Serveis d'Informació de les
Illes Balears amb les empreses PROMOLINS SL, Proyectos y
Servicios para el desarrollo rutal y agrario SL, Instituto
Médico Balear, Gestión Hospitalaria Balear SL, Hospital
General de Muro, SL, Dioscorides Control SL, Estudios de
Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Económica SL,
ROYALGAME SL, REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC
SL?, indicau l'objecte del contracte, data d'adjudicació i
quantitat per la qual es va adjudicar.

En aquesta legislatura no s'ha realitzat cap contracte amb les
empreses esmentades.

Palma, 7 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CO)

A les preguntes RGE núm. 8562/12, 8620/12, 8671/12,
8729/12, 8787/12, 8845/12, 8903/12, 8961/12, 9019/12,
9077/12, 9135/12 i 9193/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de Serveis
Ferroviaris de Mallorca amb les empreses: PROMOLINS SL,
Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural yAgrario SL,
Instituto Médico Balear, Gestión Hospitalaria Balear SL,
Hospital General de Muro SL, Dioscorides Control SL, Estudio
de Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Económica,
SL, ROYALGAME SL, REBERSEC SL PRESTTO i
ROYALMATIC SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre, i 74,
de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Serveis Ferroviaris de
Mallorca amb les empreses PROMOLINS SL, Proyectos y
Servicios para el desarrollo rutal y agrario SL, Instituto
Médico Balear, Gestión Hospitalaria Balear SL, Hospital
General de Muro, SL, Dioscorides Control SL, Estudios de
Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Económica SL,
ROYALGAME SL, REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC
SL?, indicau l'objecte del contracte, data d'adjudicació i
quantitat per la qual es va adjudicar.

En aquesta legislatura no s'ha realitzat cap contracte amb les
empreses esmentades.

Palma, 7 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CP)

A la pregunta RGE núm. 8563/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Televisió de les Illes Balears amb Pontmolins, SL. (BOPIB
núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Televisió de les Illes
Balears amb l'empresa Pontmolins, SL.? Indicant objecte de
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar. 

No ens consta en els nostres arxius la signatura d'un
contracte amb l'empresa Pontmolins.

Santa Ponça, 21 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
CQ)

A les preguntes RGE núm. 8564/12, 8622/12, 8673/12,
8731/12, 8789/12, 8847/12, 8905/12, 8963/12, 9021/12,
9079/12, 9137/12, i 9195/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de
Tramvia de la Badia SA  amb les empreses: PROMOLINS SL,
Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural yAgrario SL,
Instituto Médico Balear, Gestión Hospitalaria Balear SL,
Hospital General de Muro SL, Dioscorides Control SL, Estudio
de Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Económica,
SL, ROYALGAME SL, REBERSEC SL PRESTTO i
ROYALMATIC SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre, i 74,
de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Tramvia de la Badia SA amb
les empreses PROMOLINS SL, Proyectos y Servicios para el
desarrollo rutal y agrario SL, Instituto Médico Balear, Gestión
Hospitalaria Balear SL, Hospital General de Muro, SL,
Dioscorides Control SL, Estudios de Viabilidad Fiscal SL, AMJ
Asesoría Jurídico-Económica SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO i ROYALMATIC SL?, indicau
l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la
qual es va adjudicar.

En aquesta legislatura no s'ha realitzat cap contracte amb les
empreses esmentades.

Palma, 3 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
CR)

A les preguntes RGE núm. 8576/12, 8685/12, 8743/12 i
9033/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, relativa a contractes de la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social amb Proyectos y servicios para el desarrollo
rural y agrario, SL, Gestión Hospitalaria Balear, SL, Hospital
General de Muro, SL, REBERSEC, SL. (BOPIB núm. 73, de 16
de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social amb l'empresa Proyectos y servicios
para el desarrollo rural y agrario, SL, Gestión Hospitalaria
Balear, SL, Hospital de Muro, SL, i REBERSEC, SL? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

Una vegada feta la consulta al sistema comptable, no consta
cap contracte amb les empreses Proyectos y servicios para el
desarrollo rural y agrario, SL, Gestión Hospitalaria Balear, SL,
Hospital General de Muro, SL i REBERSEC, SL.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CS)

A la pregunta RGE núm. 8578/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural
y agrario, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb l'empresa
Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL?
Indicau l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es va adjudicar.

Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació no ha realitzat cap contracte amb l'empresa
Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
CT)

A la pregunta RGE núm. 8585/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
CAIB Patrimoni, SA amb Proyectos y servicios para el
desarrollo rural y agrario, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat CAIB Patrimoni, SA amb
l'empresa Proyectos y servicios para el desarrollo rural y
agrario, SL? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

Des de l'empresa CAIB Patrimoni, SAU no s'ha realitzat cap
contracte amb aquesta empresa.

Marratxí, 5 de desembre de 2012.
El  conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
CU)

A la pregunta RGE núm. 8589/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Balear de l'Administració Pública amb Proyectos y
servicios para el desarrollo rural y agrario, SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Balear de
l'Administració Pública amb l'empresa Proyectos y servicios
para el desarrollo rural y agrario, SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

Una vegada consultades per nom o raó social les dades que
gestiona l'Escola Balear d'Administració no consta cap tipus de
relació contractual entre l'Escola Balear d'Administració Pública
i l'empresa Proyectos y servicios para el desarrollo rural y
agrario, SL.

Marratxí, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
CV)

A la pregunta RGE núm. 8590/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario,
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb l'empresa
Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL?
Indicau l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada durant
aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CX)

A la pregunta RGE núm. 8595/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) amb
Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Gestió d'Emergències de les
Illes Balears (GEIBSAU) amb l'empresa Proyectos y servicios
para el desarrollo rural y agrario, SL? Indicau l'objecte del
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contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

A data d'avui, en resposta a la seva solAlicitud de data 20 de
novembre de 2012 sobre quin contracte ha realitzat Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) amb l'empresa
Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL se us
comunica que no s'han duit a terme contractes amb l'empresa
referenciada.

Marratxí, 3 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
CY)

A la pregunta RGE núm. 8599/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'IBISEC  amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural
y agrario, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'IBISEC amb l'empresa
Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL?
Indicau l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es va adjudicar.

L'IBISEC no ha subscrit cap tipus de contracte amb
l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CZ)

A la pregunta RGE núm. 8601/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut  amb Proyectos y servicios para
el desarrollo rural y agrario, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de la Joventut
amb l'empresa Proyectos y servicios para el desarrollo rural
y agrario, SL? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DA)

A la pregunta RGE núm. 8613/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA 
amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario,
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Promocions de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb l'empresa Proyectos y
servicios para el desarrollo rural y agrario, SL? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

No s'ha realitzat cap contracte amb aquesta empresa.
Reiteram que l'empresa Promocions Comunitat Autònoma

de les Illes Balears, PROCAIBSA, no existeix per la qual cosa
no genera cap tipus d'activitat. La denominació correcta és
CAIB Patrimoni, SAU.

Marratxí, 12 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
DB)

A la pregunta RGE núm. 8636/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
CAIB Patrimoni, SA amb Instituto Médico Balear. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat CAIB Patrimoni, SA amb
l'empresa Instituto Médico Balear? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

Com a resposta a la solAlicitud esmentada, des de l'empresa
CAIB Patrimoni SAU no s'ha realitzat cap contracte amb
aquesta empresa.

Marratxí, 5 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
DC)

A la pregunta RGE núm. 8640/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Balear de l'Administració Pública amb Instituto
Médico Balear. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Balear amb Instituto
Médico Balear? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

Una vegada consultades per nom o raó social les dades que
gestiona l'Escola Balear d'Administració no consta cap tipus de
relació contractual entre l'Escola Balear d'Administració Pública
i l'empresa Instituto Médico Balear.

Marratxí, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
DD)

A la pregunta RGE núm. 8641/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
amb Instituto Médico Balear. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola d'Art Dramàtic de les
Illes Balears (ESADIB) amb l'empresa Instituto Médico
Balear? Indicau l'objecte del contracte, la data d'adjudicació
i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada durant
aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DE)

A la pregunta RGE núm. 8646/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) amb
l'empresa Instituto Médico Balear. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Gestió d'Emergències de les
Illes Balears (GEIBSAU)  amb l'empresa Instituto Médico
Balear? Indicau l'objecte del contracte, la data d'adjudicació
i la quantitat per la qual es va adjudicar.

A data d'avui, en resposta a la seva solAlicitud de data 20 de
novembre de 2012 sobre quin contracte ha realitzat Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) amb l'empresa
Instituto Médico Balear, se us comunica que no s'han duit a
terme contractes amb l'empresa referenciada .

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

Ordre de Publicació
DF)

A la pregunta RGE núm. 8650/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'IBISEC amb l'empresa Instituto Médico Balear. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'IBISEC amb l'empresa
Instituto Médico Balear? Indicau l'objecte del contracte, la
data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'IBISEC no ha subscrit cap tipus de contracte amb
l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DG)

A la pregunta RGE núm. 8652/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut  amb Instituto Médico Balear.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de la Joventut
amb l'empresa Instituto  Médico Balear? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DH)

A la pregunta RGE núm. 8694/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
CAIB Patrimoni SA amb l'empresa Gestión Hospitalaria
Balear, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat CAIB Patrimoni, SA  amb
l'empresa Gestión Hospitalaria Balear, SL? Indicau l'objecte
del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es
va adjudicar.

Com a resposta a la solAlicitud esmentada, des de l'empresa
CAIB Patrimoni SAU no s'ha realitzat cap contracte amb
aquesta empresa.

Marratxí, 5 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
DI)

A la pregunta RGE núm. 8698/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Balear de l'Administració Pública amb Gestión
Hospitalaria Balear, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Balear de
l'Administració Pública amb l'empresa Gestión Hospitalaria
Balear, SL? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

Una vegada consultades per nom o raó social no consta cap
tipus de relació contractual entre l'Escola Balear
d'Administració Pública i l'empresa Gestión Hospitalaria Balear,
SL.

Marratxí, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
DJ)

A la pregunta RGE núm. 8699/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
amb Gestión Hospitalaria Balear, SL. (BOPIB núm. 73, de 16
de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola d'Art Dramàtic de les
Illes Balears (ESADIB) amb l'empresa Gestión Hospitalaria
Balear? Indicau l'objecte del contracte, la data d'adjudicació
i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada durant
aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DK)

A la pregunta RGE núm. 8703/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
GESMA amb Gestión Hospitalaria Balear, SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat GESMA amb l'empresa
Gestión Hospitalaria Balear, SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

A GESMA no existeixen ni contractes formalitzats ni
factures relatives amb aquesta empresa.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Salsaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DL)

A la pregunta RGE núm. 8710/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut amb Gestió Hospitalaria
Balear, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de la Joventut
amb l'empresa Gestión Hospitalaria Balear, SL? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DM)

A la pregunta RGE núm. 8726/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
Servei de Salut de les Illes Balears amb Gestión Hospitarlaria
Balear, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat el Servei de Salut de les Illes
Balears amb l'empresa Gestión Hospitalaria Balear, SL?
Indicau l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es va adjudicar.

Núm.. expedient: 09/08
Objecte: subministrament d'equipament clínic per al CS de

Vila
Data d'adjudicació: 14 de març de 2008
Import: 180.585,06 euros

Núm. expedient: 124/08
Objecte: subministrament de lliteres i aparells per al CS del

carrer Aragó
Data d'adjudicació: 3 d'abril de 2008
Import: 29.419,46 euros

Núm. expedient: 151/08
Objecte: Subministrament d'instrumental clínic per al CS del

carrer Aragó
Data d'adjudicació: 4 d'abril de 2008
Import: 29.743,02 euros

Núm. expedient: 228/08
Objecte: subministrament de mobiliari clínic divers per al

CS de Pere Garau
Data d'adjudicació: 24 de juliol de 2008
Import: 63.190,45 euros 

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DN)

A la pregunta RGE núm. 8752/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
CAIB Patrimoni SA amb Hospital General de Muro, SL .
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat CAIB Patrimoni SA amb
l'empresa Hospital General de Muro, SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

Com a resposta a la solAlicitud esmentada, des de l'empresa
CAIB Patrimoni SAU no s'ha realitzat cap contracte amb
aquesta empresa.

Marratxí, 5 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
DO)

A la pregunta RGE núm. 8756/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Balear de l'Administració Pública amb Hospital
General de Muro, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Balear de
l'Administració Pública amb l'empresa Hospital General de
Muro, SL? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

Una vegada consultades per nom o raó social les dades que
gestiona l'Escola Balear d'Administració no consta cap tipus de
relació contractual entre l'Escola Balear d'Administració Pública
i l'empresa Hospital General de Muro, SL.

Marratxí, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
DP)

A la pregunta RGE núm. 8757/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
amb Hospital General de Muro, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears amb l'empresa Hospital General
de Muro, SL? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada durant
aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DQ)

A la pregunta RGE núm. 8766/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'IBISEC amb Hospital General de Muro, SL. (BOPIB núm. 73,
de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'IBISEC  amb l'empresa
Hospital General de Muro, SL? Indicau l'objecte del contracte,
la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'IBISEC no ha subscrit cap tipus de contracte amb
l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DR)

A la pregunta RGE núm. 8768/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut amb Hospital General de Muro,
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de la Joventut
amb l'empresa Hospital General de Muro, SL? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DS)

A la pregunta RGE núm. 8810/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
CAIB Patrimoni SA amb Dioscorides Control, SL. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat CAIB Patrimoni, SA  amb
l'empresa Dioscorides Control SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

Com a resposta a la solAlicitud esmentada, des l'empresa
CAIB Patrimoni SAU no s'ha realitzat cap contracte amb
aquesta empresa.

Marratxí, 5 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
DT)

A la pregunta RGE núm. 8814/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Balear de l'Administració Pública amb Dioscorides
Control, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Balear de
l'Administració Pública amb l'empresa Dioscorides Control,
SL? Indicau l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es va adjudicar.

Una vegada consultades per nom o raó social les dades que
gestiona l'Escola Balear d'Administració no consta cap tipus de
relació contractual entre l'Escola Balear d'Administració Pública
i l'empresa Dioscorides Control, SL.

Marratxí, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
DU)

A la pregunta RGE núm. 8815/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
amb Dioscorides Control, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb l'empresa
Dioscorides Control, SL? Indicau l'objecte del contracte, la
data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada durant
aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DV)

A la pregunta RGE núm. 8819/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
GESMA amb Dioscorides Control, SL. (BOPIB núm. 73, de 16
de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat GESMA amb l'empresa
Dioscorides Control, SL? Indicau l'objecte del contracte, la
data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

A GESMA no existeixen ni contractes formalitzats ni
factures relatives amb aquesta empresa.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
DX)

A la pregunta RGE núm. 8820/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)  amb
l'empresa Dioscorides Control, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Gestió d'Emergències de les
Illes Balears amb l'empresa Dioscorides Control, SL? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

En resposta a la seva solAlicitud de data 20 de novembre de
2012 sobre quin contracte ha realitzat Gestió d'Emergències de
les Illes Balears (GEIBSAU) amb l'empresa Dioscorides
Control, SL se us comunica que no s'han duit a terme contractes
amb l'empresa referenciada. 

Marratxí, 12 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
DY)

A la pregunta RGE núm. 8824/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'IBISEC amb Dioscorides Control,  SL. (BOPIB núm. 73, de
16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'IBISEC  amb l'empresa
Dioscorides Control, SL? Indicau l'objecte del contracte, la
data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'IBISEC no ha subscrit cap tipus de contracte amb
l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DZ)

A la pregunta RGE núm. 8826/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut amb Dioscorides Control, SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de la Joventut
amb l'empresa Dioscorides Control, SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EA)

A la pregunta RGE núm. 8868/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
CAIB Patrimoni, SA amb Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat CAIB Patrimoni, SA amb
l'empresa Estudio de Viabilidad Fiscal, SL? Indicau l'objecte
del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es
va adjudicar.

Com a resposta a la solAlicitud esmentada, des de l'empresa
CAIB Patrimoni SAU no s'ha realitzat cap contracte amb
aquesta empresa.

Marratxí, 5 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
EB)

A la pregunta RGE núm. 8872/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Balear de l'Administració Pública amb Estudio de
Viabilidad Fiscal, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Balear de
l'Administració Pública amb l'empresa Estudio de Viabilidad
Fiscal, SL? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

Una vegada consultades per nom o raó social les dades que
gestiona l'Escola Balear d'Administració no consta cap tipus de
relació contractual entre l'Escola Balear d'Administració Pública
i l'empresa Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.

Marratxí, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
EC)

A la pregunta RGE núm. 8873/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
amb Estudio de Viabilidad Fiscal,  SL. (BOPIB núm. 73, de 16
de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola d'Art Dramàtic de les
Illes Balears (ESADIB) amb l'empresa Estudio de Viabilidad
Fiscal, SL? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Escola Superior de l'Art Dramàtic de les Illes Balears no
ha subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada
durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
ED)

A la pregunta RGE núm. 8882/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'IBISEC amb Estudio de Viabilidad Fiscal,  SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'IBISEC  amb l'empresa
Estudio de Viabilidad Fiscal, SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

L'IBISEC no ha subscrit cap tipus de contracte amb
l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EE)

A la pregunta RGE núm. 8884/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut amb Estudio de Viabilidad
Fiscal,  SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de la Joventut
amb l'empresa Estudio de Viabilidad Fiscal, SL? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EF)

A la pregunta RGE núm. 8926/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
CAIB Patrimoni amb AMJ Asesoría Jurídica-económica,  SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat CAIB Patrimoni, SA  amb
l'empresa AMJ Asesoría Jurídica-económica, SL? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

Com a resposta a la solAlicitud esmentada, des de l'empresa
CAIB Patrimoni SAU no s'ha realitzat cap contracte amb
aquesta empresa.

Marratxí, 5 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
EG)

A la pregunta RGE núm. 8930/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Balear de l'Administració Pública amb AMJ Asesoría
Jurídico-económica, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Balear de
l'Administració Pública amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídico-
económica, SL? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

Una vegada consultades per nom o raó social les dades que
gestiona l'Escola Balear d'Administració no consta cap tipus de
relació contractual entre l'Escola Balear d'Administració Pública
i l'empresa AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL.

Marratxí, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
EH)

A la pregunta RGE núm. 8931/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL. (BOPIB núm. 73,
de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb l'empresa amj
Asesoría Jurídico-económica, SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada durant
aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EI)

A la pregunta RGE núm. 8936/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) amb
AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL. (BOPIB núm. 73, de 16
de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Gestió d'Emergències de les
Illes Balears (GEIBSAU) amb l'empresa AMJ Asesoría
Jurídico-económica, SL? Indicau l'objecte del contracte, la
data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

A data d'avui, en resposta a la seva solAlicitud de data 20 de
novembre de 2012 sobre quin contracte ha realitzat Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) amb AMJ
Asesoría Jurídico-económica, SL se us comunica que no s'han
duit a terme contractes amb l'empresa referenciada .

Marratxí, 3 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
EJ)

A la pregunta RGE núm. 8940/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'IBISEC amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'IBISEC  amb l'empresa AMJ
Asesoría Jurídico-económica, SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

L'IBISEC no ha subscrit cap tipus de contracte amb
l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EK)

A la pregunta RGE núm. 8942/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut amb AMJ Asesoría Jurídico-
económica,  SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de la Joventut
amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EL)

A la pregunta RGE núm. 8944/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb AMJ
Asesoría Jurídico-económica, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut d'Estadística de les
Illes Balears (IBESTAT) amb l'empresa AMJ Asesoría
Jurídico-económica, SL? Indicau l'objecte del contracte, la
data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

En resposta a la vostra consulta us comunic que d'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL.

Palma, 27 de novembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
Josép Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
EM)

A la pregunta RGE núm. 8984/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
CAIB Patrimoni SA amb ROYALGAME, SL. (BOPIB núm. 73,
de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat CAIB Patrimoni, SA amb
l'empresa ROYALGAME, SL? Indicau l'objecte del contracte,
la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

En resposta a la solAlicitud esmentada, des de l'empresa
CAIB Patrimoni SAU no s'ha realitzat cap contracte amb
aquesta empresa.

Marratxí, 5 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
EN)

A la pregunta RGE núm. 8988/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Balear de l'Administració Pública amb ROYALGAME,
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Balear de
l'Administració Pública amb l'empresa ROYALGAME, SL?
Indicau l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es va adjudicar.

Una vegada consultades per nom o raó social les dades que
gestiona l'Escola Balear d'Administració no consta cap tipus de
relació contractual entre l'Escola Balear d'Administració Pública
i l'empresa ROYALGAME, SL.

Marratxí, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
EO)

A la pregunta RGE núm. 8989/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
amb ROYALGAM, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Superior d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb l'empresa
ROYALGAME, SL? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB) no ha subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa
esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EP)

A la pregunta RGE núm. 8988/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Balear de l'Administració Pública amb REBERSEC,
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Balear de
l'Administració Pública amb l'empresa REBERSEC, SL?
Indicau l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es va adjudicar.

Una vegada consultades per nom o raó social les dades que
gestiona l'Escola Balear d'Administració Pública no consta cap
tipus de relació contractual entre l'Escola Balear
d'Administració Pública  i l'empresa REBERSEC, SL.

Marratxí, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
EQ)

A la pregunta RGE núm. 8940/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
amb REBERSEC, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Superior de l'Art
Dramàtic de les Illes Balears amb l'empresa REBERSEC, SL?
Indicau l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB) no ha subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa
esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
ER)

A la pregunta RGE núm. 8940/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'IBISEC amb REBERSEC, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'IBISEC  amb l'empresa
REBERSEC, SL? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'IBISEC no ha subscrit cap tipus de contracte amb
l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
ES)

A la pregunta RGE núm. 9042/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
CAIB Patrimoni SA amb REBERSEC, SL amb REBERSEC, SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat CAIB Patrimoni SA amb
l'empresa REBERSEC, SL? Indicau l'objecte del contracte, la
data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

Com a resposta a la solAlicitud esmentada des de l'empresa
CAIB Patrimoni SAU no s'ha realitzat cap contracte amb
aquesta empresa.

Marratxí, 5 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
ET)

A la pregunta RGE núm. 9058/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Insitut Balear de la Joventut amb REBERSEC, SL. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear  de la
Joventut  amb l'empresa REBERSEC, SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EU)

A la pregunta RGE núm. 9100/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
CAIB Patrimoni, SA amb PRESTTO. (BOPIB núm. 73, de 16
de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat CAIB Patrimoni, SA amb
l'empresa PRESTTO? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

Com a resposta a la solAlicitud esmentada des de l'empresa
CAIB Patrimoni SAU no s'ha realitzat cap contracte amb
aquesta empresa.

Marratxí, 5 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
EV)

A la pregunta RGE núm. 8988/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Balear de l'Administració Pública amb PRESTTO.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Balear de
l'Administració Pública amb l'empresa PRESTOO? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

Una vegada consultades per nom o raó social les dades que
gestiona l'Escola Balear d'Administració, no consta cap tipus de
relació contractual entre l'Escola Balear d'Administració Pública
i l'empresa PRESTTO.

Marratxí, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
EX)

A la pregunta RGE núm. 9105/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
amb PRESTTO. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Superior de l'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb l'empresa
PRESTTO? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB) no ha subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa
esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EY)

A la pregunta RGE núm. 9114/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'IBISEC amb PRESTTO. (BOPIB núm. 73 de 16 de novembre
de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'IBISEC  amb l'empresa
PRESTTO? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'IBISEC no ha subscrit cap tipus de contracte amb
l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EZ)

A la pregunta RGE núm. 9116/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut amb PRESTTO. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de la Joventut
amb l'empresa PRESTTO? Indicau l'objecte del contracte, la
data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
FA)

A la pregunta RGE núm. 9158/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
CAIB Patrimoni SA amb ROYALMATIC,  SL. (BOPIB núm. 73,
de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat CAIB Patrimoni, SA amb
l'empresa ROYALMATIC, SL? Indicau l'objecte del contracte,
la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

En resposta a la solAlicitud esmentada, des de l'empresa
CAIB Patrimoni SAU no s'ha realitzat cap contracte amb
aquesta empresa.

Marratxí, 5 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
FB)

A la pregunta RGE núm. 9162/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Balear de l'Administració Pública amb
ROYALMATIC, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Balear de
l'Administració Pública amb l'empresa ROYALMATIC, SL?
Indicau l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la
quantitat per la qual es va adjudicar.

Una vegada consultades per nom o raó social les dades que
gestiona l'Escola Balear d'Administració, no consta cap tipus de
relació contractual entre l'Escola Balear d'Administració Pública
i l'empresa ROYALMATIC, SL.

Marratxí, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
FC)

A la pregunta RGE núm. 9105/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
amb ROYALMATIC, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Escola Superior de l'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) amb l'empresa
ROYALMATIC, SL? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB) no ha subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa
esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
FD)

A la pregunta RGE núm. 9172/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'IBISEC amb ROYALMATIC, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'IBISEC amb l'empresa
ROYALMATIC, SL? Indicau l'objecte del contracte, la data
d'adjudicació i la quantitat per la qual es va adjudicar.

L'IBISEC no ha subscrit cap tipus de contracte amb
l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
FE)

A la pregunta RGE núm. 9174/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut amb ROYALMATIC, SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de la Joventut
amb l'empresa ROYALMATIC, SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
FF)

A la pregunta RGE núm. 9211/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Cabrera 1.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins són els motius de totes i cada una de les visites que
ha fet el Sr. Conseller de Medi Ambient a l'illa de Cabrera i
quin ús ha fet en cada una d'elles dels recursos públics del
parc (embarcació, serveis personals, desplaçaments, cuina,
parc mòbil o qualsevol altre)? En els casos que s'hagin fet
servir qualsevol recurs públic, es requereix la precisió del
nombre d'acompanyants i, cas de trobar-se rellevant, la seva
identitat.

En contestació a la pregunta esmentada a continuació es
relacionen les visites que s'han realitzat al Parc Nacional de
Cabrera indicant els dies, motius, assistents i els mitjans públics
emprats:



BOPIB núm. 81 -  11 de gener de 2013 4077

Data Motiu Assistents Mitjans públics

09/07/11Patrona pescadors. Confraria pescadors. Cap

04/08/11 Amollada tortugues President del Govern Barca ENB
Conseller CAMAT
Altres

26/08/11 Prova gravació fons Conseller CAMAT Barca ENB
marí de Cabrera Conseller Educació

23/09/11 Trobada amb Conseller CAMAT Cap
pescadors Pescadors

27/06/12 Presentació oficial Conseller CAMAT Embarcació 
projectes a realitzar Premsa i altres contractada per ENB
a Cabrera més cotxe del parc

30/06/12 Festivitat Sant Pere Confraria pescadors Cap
Confraria pescadors

20/07/12 Trobada amb Conseller CAMAT Cap
pescadors Pescadors Cap

04/08/12 Visita amb Conseller CAMAT Cotxe ENB
eurodiputats Eurodiputades

13/08/12 Prova gravació fons Conseller CAMAT Barca ENB
marí de Cabrera Conseller d'Educació

06/10/12 Visita instalAlacions Conseller CAMAT Barca i cotxe ENB
Cabrera Secretària General

Minis. Agricultura

CAMAT: Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
ENB: Espais de Natura Balear

Palma, 7 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
FG)

A la pregunta RGE núm. 9212/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Cabrera 2.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Ha ofert el Sr. Conseller de Medi Ambient un tracte
especial a l'illa de Cabrera per a determinats personatges (en
concret, per exemple, el Dr. Kovacs o membres del Govern de
l'Estat) posant al seu servei algun recurs públic (material o
personal)? En cas afirmatiu, es demana la concreció dels dies
i les persones així com la dels recursos públics utilitzats. 

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha ofert
el mateix tracte que s'oferia els darrers anys des de la
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern del Pacte
de Progrés.

Palma, 7 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
FH)

A la pregunta RGE núm. 9213/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Cabrera 3.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

En les seves visites a Cabrera, ha estat el Sr. Conseller de
Medi Ambient obsequiat d'alguna manera per particulars, amb
els ingredients de l'àpat, per exemple? En cas concret, ha estat
obsequiat amb llagosta o d'altres crustacis? Cas afirmatiu, es
demana la concreció dels obsequis i la identitat dels
obsequiants.

Cada vegada que el conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori ha quedat a dinar a Cabrera ha estat convidat pels
pescadors de l'illa i ha consumit el que en cada moment hi ha
hagut per menjar. No ha estat obsequiat amb res material més
que amb la convidada a dinar.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
FI)

A la pregunta RGE núm. 9238/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Parc Nacional de
Cabrera (I). (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quin és el cost econòmic d'un trasllat des d'un port de
Mallorca al Parc Nacional de Cabrera amb els mitjans de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori? 

El cost del transport des d'un port de Mallorca al Parc
Nacional de Cabrera no es pot establir amb exactitud, ja que
depenent del port d'on se surt, de l'embarcació emprada, de
l'estat de la mar, del temps i de la càrrega el cost final canvia.

Palma, 5 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
FJ)

A la pregunta RGE núm. 9239/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Parc Nacional de
Cabrera (II). (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quantes reunions de treball s'han organitzat al Parc
Nacional de Cabrera des de juny de 2011 fins a la data actual?
Indicant dies que s'han realitzat i assistents.  

S'entenen com reunions de treball a Cabrera aquelles
reunions o visites de camp en la qual els participants assisteixen
per realitzar tasques concretes relacionades amb el treball, ja
sigui del parc o propi, però en relació amb aquest.

10/06/2011. Ple del Patronat. Sessió 51. Assistents:
- Albert Catalan Fernández, president.
- José Felipe Sánchez, secretari suplent.
- Olga Baniandrés Rodríguez, representant de
l'Administració General de l'Estat.
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- Manuel Lagüera Garcia, representant de l'Administració
General de l'Estat.
- Ana Garcia Vallejo, representant de l'Administració
General de l'Estat.
- José L. Miguel Albarracin, representant de l'Administració
General de l'Estat.
- Francesc Capellà Aguiló, representant de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
- Margalida Aguiló Estrany, representant de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
- Antoni Grau Jofre, representant de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
- Josep Antoni Aguiló, representant del Consell de Mallorca.
- Enric Massutí Sureda, representant de l'IEO.
- Beatriz Morales Nin, representant del CSIC.
- Cels Ballester, representant del GOB.
- Miquel Munar, representant de la confraria de pescadors
de la  Colònia de Sant Jordi.
- Miquel Pons Navarrete, representant dels agents de Medi
Ambient.
- Pedro Bermúdez Vila, representant del SEPRONA.
- Jorge E. Moreno Pérez, director del Parc Nacional de
Cabrera.

07/09/2011. Visita pràctica simulacre abocament hidrocarburs
en el port de Cabrera. Assistents:

* Per ENB
- Tècnic, José Amengual.
- Personal tripulacions nàutiques (tots).
- Personal vigilància (tots).
- Agents de Medi Ambient.

* Per TRAGSA
- Personal de manteniment (tots)

* Personal empresa formació.

27/09/2011. Reunió manteniment estació canvi climàtic.
Assistents:

* Per ENB: Tècnic, José Amengual.
* Personal empresa instalAlació.

06/10/2011. Reunió planificació projecte pesca crustacis.
Assistents:

* Per ENB: Tècnic, José Amengual.
* Pescadors professionals parc nacional

20/10/2011. Visita direcció d'obra fase III projecte Badia de
Cabrera, finançat per OAPN i executat per TRAGSA.  (Nota:
normalment assisteixen 3-4 persones de les següents, depenent
de les places lliures a la barca per aprofitar viatge). Assisteixen:

* Per l'OAPN
- Alfredo Villalba. Arquitecte director d'obra.
- José Martínez Zurimendi. Tècnic suport. OAPN.
- Adolfo Casas. Arquitecte tècnic.

* Per Tragsa
- Javier Martínez Teijeiro. Tècnic TRAGSA.
- Rosa María Payá. Enginyer de Forests.

* Pel Parc Nacional
- Director del parc.
- Director adjunt PN.

02/11/2011. Reunió seguiment campanya anellada
passeriformes. Assistents:

* Per ENB: Tècnic, José Amengual.
* Personal encarregat anellament GOB.

09/12/2011. Visita direcció d'obra fase III projecte Badia de
Cabrera, finançat per OAPN i executat per TRAGSA.  (Nota:
normalment assisteixen 3-4 persones de les següents, depenent
de les places lliures a la barca per aprofitar viatge). Assisteixen:

* Per l'OAPN
- Alfredo Villalba. Arquitecte director d'obra.
- José Martínez Zurimendi. Tècnic suport. OAPN.
- Adolfo Casas. Arquitecte tècnic.

* Per Tragsa
- Javier Martínez Teijeiro. Tècnic TRAGSA.
- Rosa María Payá. Enginyer de Forests.

* Pel Parc Nacional
- Director del parc.
- Director adjunt PN.

14/02/2011. Reunió equip estudi del pas de rorquals (bioacústica).
Assistents:

* Per ENB: Tècnic, José Amengual.
* Personal universitari Alcalá Institut Franklin. Entitat
finançadora i executora projecte.

07/03/2012. Visita direcció d'obra fase III projecte Badia de
Cabrera, finançat per OAPN i executat per TRAGSA.  (Nota:
normalment assisteixen 3-4 persones de les següents, depenent
de les places lliures a la barca per aprofitar viatge). Assisteixen:

* Per l'OAPN
- Alfredo Villalba. Arquitecte director d'obra.
- José Martínez Zurimendi. Tècnic suport. OAPN.
- Adolfo Casas. Arquitecte tècnic.

* Per Tragsa
- Javier Martínez Teijeiro. Tècnic TRAGSA.
- Rosa María Payá. Enginyer de Forests.

* Pel Parc Nacional
- Director del parc.
- Director adjunt PN.

26/03/2012. Reunió acompanyament estudiants Màster UIB en
Ordenació Turística. Assistents:

* Per ENB: Tècnic, José Amengual.
* Alumnes màster UIB.

11/04/2012. Visita Associació RODPAL. Parc Nacional
Alhucemas. Assistents:

* Per part de la CAIB
- Jorge Moreno, director parc nacional.
- Catalina Massutí, cap de Servei d'Espais Naturals.
- David Parejo, guia del parc nacional.

* Per part de l'Associació RODPAL
* Consol del Marroc en Balears.
* President Associació "al Magreb".
* Diversos representants associacions marroquins
(pescadors, agricultors, gestors d'àrees protegides, etcètera)

18/04/2012. Visita Associació SUNCE (Croàcia) amb grup de
treball d'àrees marines entre les quals es troben. Assistents:

* Per part de la CAIB
- Jorge Moreno, director parc nacional.
- José Amengual, tècnic del parc nacional.
- dos tècnics parc natural Mondragó.

* Per part de la delegació croata. Tres persones associació
Sunce (organitza i finança la visita) i representants (croates)
de:

- autoritat municipal.
- pescadors.
- clubs de busseig.
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- transportistes.
- clubs de pesca, etc.

25/04/2012. Visita direcció d'obra fase III projecte Badia de
Cabrera, finançat per OAPN i executat per TRAGSA.  (Nota:
normalment assisteixen 3-4 persones de les següents, depenent
de les places lliures a la barca per aprofitar viatge). Assisteixen:

* Per l'OAPN
- Alfredo Villalba. Arquitecte director d'obra.
- José Martínez Zurimendi. Tècnic suport. OAPN.
- Adolfo Casas. Arquitecte tècnic.

* Per Tragsa
- Javier Martínez Teijeiro. Tècnic TRAGSA.
- Rosa María Payá. Enginyer de Forests.

* Pel Parc Nacional
- Director del parc.
- Director adjunt PN.

16/05/2012. Reunió visita geòlegs de la UIB avaluació troballa
jaciment ammonites. Assistents:

* Per ENB, tècnic, José Amengual.
* Professors departament geologia UIB.

07/06/2012. Visita direcció d'obra fase III projecte Badia de
Cabrera, finançat per OAPN i executat per TRAGSA.  (Nota:
normalment assisteixen 3-4 persones de les següents, depenent
de les places lliures a la barca per aprofitar viatge). Assisteixen:

* Per l'OAPN
- Alfredo Villalba. Arquitecte director d'obra.
- José Martínez Zurimendi. Tècnic suport. OAPN.
- Adolfo Casas. Arquitecte tècnic.

* Per Tragsa
- Javier Martínez Teijeiro. Tècnic TRAGSA.
- Rosa María Payá. Enginyer de Forests.

* Pel Parc Nacional
- Director del parc.
- Director adjunt PN.

15-18//06/2012. Reunió i treballs elaboració mapa geològic
Cabrera. Assistents:

* Per ENB, tècnic, José Amengual.
* Personal IGME.

19/06/2012. Visita tècnics OAPN. Per impartir curs
funcionament estació mesurament canvi climàtic. Assistents:

* Per part de la CAIB, el tècnic José Amengual i personal de
vigilància, AMAs i tripulacions.
* Per part de l'OAPN, dos tècnics.

05/07/2012. Visita inspecció zones ancoratge diürn per
replantejar fondeigs fora de zones sensibles per restes
arqueològiques. Assistents:

* Pel parc nacional, el director i un tècnic.
* Pel consell insular, un inspector tècnic de patrimoni.

24/07/2012. Reunió-curs incendis forestals per personal del parc
nacional. Assistents:

* Pel parc nacional: vigilants i AMA's (tots els que no
estiguin de vacances), tècnics del parc nacional.
* Per la direcció general: tècnics del servei forestal i
personal IBANAT.

27-31/07/2012. Reunió equip estudi del pas de rorquals
(bioacústica). Assistents:

* Per ENB: Tècnic, José Amengual.

* Personal universitari Alcalá Institut Franklin. Entitat
finançadora i executora projecte.

22/08/2012. Visita direcció d'obra fase III projecte Badia de
Cabrera, finançat per OAPN i executat per TRAGSA.  (Nota:
normalment assisteixen 3-4 persones de les següents, depenent
de les places lliures a la barca per aprofitar viatge). Assisteixen:

* Per l'OAPN
- Alfredo Villalba. Arquitecte director d'obra.
- José Martínez Zurimendi. Tècnic suport. OAPN.
- Adolfo Casas. Arquitecte tècnic.

* Per Tragsa
- Javier Martínez Teijeiro. Tècnic TRAGSA.
- Rosa María Payá. Enginyer de Forests.

* Pel Parc Nacional
- Director del parc.
- Director adjunt PN.

12/09/2012. Visita direcció d'obra fase III projecte Badia de
Cabrera, finançat per OAPN i executat per TRAGSA.  (Nota:
normalment assisteixen 3-4 persones de les següents, depenent
de les places lliures a la barca per aprofitar viatge). Assisteixen:

* Per l'OAPN
- Alfredo Villalba. Arquitecte director d'obra.
- José Martínez Zurimendi. Tècnic suport. OAPN.
- Adolfo Casas. Arquitecte tècnic.

* Per Tragsa
- Javier Martínez Teijeiro. Tècnic TRAGSA.
- Rosa María Payá. Enginyer de Forests.

* Pel Parc Nacional
- Director del parc.
- Director adjunt PN.
- President Patronat.

29/09-01/10/2012. Reunió equip estudi del pas de rorquals
(bioacústica). Assistents:

* Per ENB: Tècnic, José Amengual.
* Personal universitari Alcalá Institut Franklin. Entitat
finançadora i executora projecte.

09/10/2012. Visita reconeixement instalAlacions colAlaboració
projecte LIFE. Assistents:

* Per la CAIB
- Directora general Medi Natural, Educació Ambiental

i Canvi Climàtic.
- Director ENB.

* Per l'Ajuntament de Palma: personal tècnic.

24/10/2012. Visita inspecció riscos laborals. Assistents:
* Per la CAIB: Coordinador de riscos laborals d'ENB.
* Pel comitè d'empresa: delegada sindical d'UGT Josefa
García.
* Tècnic de l'empresa responsable de la implantació del
programa.

25-26/10/2012. Reunió (diverses durant la visita de dos dies)
projecte entre la conselleria i la Harz Hochschule de "Turisme
sostenible als espais naturals de Mallorca". Assistents:

* Per part de la CAIB: Director del parc nacional i tècnica
Maria Francisca López Cortés.
* Per part de la Universitat de Hartz

- professor: Harald Zeiss.
- Estudiants: Luisa Wolter, Christin Starzer, Janin

Rekittke.
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Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
FK)

A la pregunta RGE núm. 9240/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de
Cabrera (III). (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quantes visites de caràcter oficial s'han realitzat al Parc
Nacional de Cabrera des de juny de 2011 fins a la data actual?
Indicant dies en que s'han realitzat i assistents. 

En contestació a les preguntes esmentades a continuació es
relacionen les visites que s'han realitzat al Parc Nacional de
Cabrera indicant els dies, motius, assistents i els mitjans públics
emprats:

Data Motiu Assistents Mitjans públics

09/07/11 Patrona pescadors. Confraria pescadors. Cap

04/08/11 Amollada tortugues President del Govern Barca ENB
Conseller CAMAT
Altres

26/08/11 Prova gravació fons Conseller CAMAT Barca ENB
marí de Cabrera Conseller Educació

27/06/12 Presentació oficial Conseller CAMAT Embarcació 
projectes a realitzar Premsa i altres contractada per ENB
a Cabrera més cotxe del parc

30/06/12 Festivitat Sant Pere Confraria pescadors Cap
Confraria pescadors

04/08/12 Visita amb Conseller CAMAT Cotxe ENB
eurodiputats Eurodiputades

13/08/12 Prova gravació fons Conseller CAMAT Barca ENB
marí de Cabrera Conseller d'Educació

06/10/12 Visita instalAlacions Conseller CAMAT Barca i cotxe ENB
Cabrera Secretària General

Minis. Agricultura

CAMAT: Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
ENB: Espais de Natura Balear

Palma, 7 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
FL)

A la pregunta RGE núm. 9241/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de
Cabrera (IV). (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quantes visites de caràcter privat i amb mitjans dependents
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori s'han
realitzat al Parc Nacional de Cabrera des de juny de 2011 fins
a la data actual? Indicant dies en que s'han realitzat i
assistents.

Cap.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
FM)

A la pregunta RGE núm. 9242/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de
Cabrera (V). (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quantes activitats s'han organitzat al Parc Nacional de
Cabrera per part del Govern de les Illes Balears des de juny de
2011 fins a la data actual? Indicant motiu de l'activitat i ens
del Govern que l'organitzava.

- Relacionades amb el 20 aniversari, dues visites dels
colAlegis guanyadors del concurs de dibuix infantil del Parc
Nacional de Cabrera amb motiu del citat aniversari. Realitzades
una el juny i una altra el setembre de 2011.

- 10/06/2011. Ple del Patronat. Sessió 51.

- 29/06/2011. Reunió Comandància General de Balears amb
mitjans de comunicació.

- 04/08/2011. Amollada de tortugues 2011. Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

- 26/08/2011. Visita conseller d'Educació, Cultura i
Universitats acompanyat pel Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

- 07/09/2011. Visita pràctica simulacre abocament
hidrocarburs en el port de Cabrera. Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori.

- 27/09/2011. Reunió manteniment estació canvi climàtic.
Espais de Natura Balear.

- 06/10/2011. Reunió planificació projecte pesca crustacis.
Espais de Natura Balear.

- 08/10/2011. La Cabrera de Francisca Sunyer (activitat
d'agenda de Parc de cabrera, visita cultural oberta al públic) 20
persones. Espais de Natura Balear. 

- 20/10/2011. Visita direcció d'obra fase III projecte Badia
de Cabrera finançat per OAPN i executat per TRAGSA.
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- 02/11/2011. Reunió seguiment campanya anellada
passeriformes. Espais de Natura Balear.

- 12/11/2011. Visita botànica a l'illa de Cabrera. 30
persones. Activitat panificada dins de la setmana de la ciència.
Espais de Natura Balear.

- 26/11/2011. Les troballes arqueològiques a Cabrera. 30
persones. Activitat planificada dins de la setmana de la ciència.
Espais de Natura Balear.

- 09/12/2011. Visita direcció d'obra fase III projecte Badia
de Cabrera finançat per OAPN i executat per TRAGSA.

- 14/12/2011. Reunió equip estudi del pas de rorquals
(bioacústica). Espais de Natura Balear. 

- 10/01/2012. Visita Cap de l'Estat Major de La  Força amb
membres CGB per reconeixement instalAlacions. Per part de la
CAIB assisteixen president Patronat del Parc Nacional i
director del parc.

- 07/03/2012. Visita direcció d'obra fase III projecte Badia
de Cabrera finançat per OAPN i executat per TRAGSA.

- 26/03/2012. Reunió acompanyament estudiants Màster
UIB en Ordenació Turística. Espais de Natura Balear.

- 11/04/2012. Visita Associació RODPAL. Parc Nacional
Alhucemas.

- 18/04/2012. Visita Associació SUNCE (Croàcia) amb grup
de treball d'àrees marines.

- 25/04/2012. visita direcció d'obra fase III projecte Badia de
Cabrera finançat per OAPN i executat per TRAGSA.

- 16/05/2012. Reunió visita geòlegs de la UIB avaluació
troballa jaciment ammonites.

- 07/06/2012. Visita direcció d'obra fase III projecte Badia
de Cabrera finançat per OAPN i executat per TRAGSA.

- 15-18/06/2012. Reunió i treballs elaboració mapa geològic
Cabrera.

- 19/06/2012. Visita tècnics OAPN. Per impartir curs
funcionament estació mesurament canvi climàtic.

- 27/06/2012. Visita oficial presentació projectes a realitzar
al parc nacional. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

- 05/07/2012. Visita inspecció zones ancoratge diürn per
replantejar fondeigs fora de zones sensibles per restes
arqueològiques.

- 24/07/2012. Reunió-curs incendis forestals pel personal del
parc nacional.

- 37-31/07/2012. Reunió equip estudi del pas de rorquals
(bioacústica).

- 13/08/2012. Visita conseller d'Educació, Cultura i
Universitats acompanyat pel Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

- 22/08/2012. Visita direcció d'obra fase III projecte Badia
de Cabrera finançat per OAPN i executat per TRAGSA.

- 12/09/2012. Visita direcció d'obra fase III projecte Badia
de Cabrera finançat per OAPN i executat per TRAGSA.

29/09-01/10/2012. Reunió equip estudi del pas de rorquals
(bioacústica).

- 06/10/2012. Visita Secretària General del Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient acompanyada pel
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

-09/10/2012. Visita reconeixement instalAlacions
colAlaboració projecte LIFE.

- 24/10/2012. Visita inspecció riscos laborals.

- 25-26/10/2012. Reunió (varies durant la visita de dos dies)
projecte entre la conselleria i la Harz Hochschule de "Turisme
sostenible als espais naturals de Mallorca".

Palma, 7 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
FN)

A la pregunta RGE núm. 9244/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de
Cabrera (VII). (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quines persones han emprat els mitjans públics per a
trasllats a Cabrera des de juny de 2011 fins a la data actual?
Indicant dies en que s'han realitzat els trasllats.

A part de les persones o grups relacionats en les preguntes
II, III i V, no és possible realitzar un recompte ja que
setmanalment el personal de vigilància i ús públic realitza
relleus en aquestes embarcacions. Els tècnics i personal de
suport utilitzen les barques per anar a la feina, quan aquesta és
al mateix parc.

També s'utilitzen ocasionalment per personal de suport, per
exemple, quan no és possible treure de Cabrera material que
necessita reparacions (mecànics, grua, generadors, vehicles,
etcètera), personal de riscos laborals, auditories AENOR,
etcètera.

Com a dada de suport es pot indicar que l'embarcació de
transport de personal va realitzar les següents sortides (trajecte
Sa Ràpita-Cabrera-Sa Ràpita).

Període juny-desembre 2011: 73.
Període gener-novembre 2012: 60.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 
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Ordre de Publicació
FO)

A la pregunta RGE núm. 9245/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de
Cabrera (VIII). (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins membres del Govern de les Illes Balears han emprat
els mitjans públics per a trasllats a Cabrera des de juny de
2011 fins a la data actual? Indicant dies en que s'han realitzat
els trasllats.

04/08/2011. Amollada de tortugues 2011. Assistents:
* President del Govern.
* Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

27/08/2011. Visita conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Assistents:

* Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
* Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

13/08/2012. Visita conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Assistents:

* Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
* Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

06/10/12. Visita Secretaria General del Ministerio de
Agricultura, Alimentació y Medio Ambiente. Assistents.

* Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
* Secretaria General del Ministerio de Agricultura,
Alimentació y Medio Ambiente. 

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
FP)

A la pregunta RGE núm. 9246/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de
Cabrera (IX). (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins alts càrrecs del Govern de les Illes Balears han
emprat els mitjans públics per a trasllats a Cabrera des de juny
de 2011 fins a la data actual? Indicant dies en que s'han
realitzat els trasllats.

Els trasllats des de Mallorca a Cabrera en els quals s'han
utilitzat mitjans públics per part d'alts càrrecs han estat:

04/08/2011. Amollada de tortugues 2011. Assistents:
* President del Govern.
* Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

26/08/2011. Visita conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Assistents:

* Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
* Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

09/10/12. Visita reconeixement instalAlacions colAlaboració
projecte LIFE. Assistents.

* Per la CAIB
- Directora general de Medi Natural, Educació

Ambiental i Canvi Climàtic.
- Director d'Espais de Natura Balear.

13/08/2012. Visita conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Assistents:

* Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
* Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

06/10/2012. Visita Secretària General del Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, acompanyada pel
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
FQ)

A la pregunta RGE núm. 9247/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de
Cabrera (X). (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins  motius han estat els alAlegats per a justificar l'ús de
mitjans públics per a trasllats a Cabrera des de juny de 2011
fins a la data actual? Indicant dies en que s'han realitzat els
trasllats.

Gestió i activitats relacionades amb el Parc Nacional de
Cabrera.

Palma, 7 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
FR)

A les preguntes RGE núm. 9248/12 i 9249/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a parc
nacional de Cabrera (XI i XII). (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Quines són les visites de "màxim nivell" que s'han
organitzat al Parc Nacional de Cabrera, segons va informar el
conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori als mitjans de
comunicació? Quants visitants d'estats estrangers han vist
facilitada la seva visita al Parc Nacional de Cabrera, segons
va informar el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori als mitjans de comunicació?

Li preg que repassi les declaracions del conseller perquè en
cap moment no ha dit el que vostè manté. Per tant, no es pot
contestar una pregunta amb una formulació falsa.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 
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Ordre de Publicació
FS)

A la pregunta RGE núm. 9250/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a parc nacional de
Cabrera (XIII). (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins són els empleats públics i/o funcionaris que han
signat el document de confidencialitat sobre les visites i
activitats al Parc Nacional de Cabrera i que apareixen als
mitjans de comunicació de 8 de novembre de 2012?

De les indagacions fetes i dels informes tant de la Secretari
General com de la Gerència d'Espais de Natura Balear com del
director del parc no consta l'existència de tal document.

Palma, 7 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá. 

Ordre de Publicació
FT)

A la pregunta RGE núm. 9312/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assessorament
lingüístic a IB3 (I). (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de
2012).

Quantes persones es dediquen al servei d'assessorament
lingüístic a IB3 actualment?

Al servei d'assessorament lingüístic es dediquen tres
lingüistes.

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
FU)

A la pregunta RGE núm. 9313/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assessorament
lingüístic a IB3 (II). (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de
2012).

Quina és la quantitat total que actualment es deu per part
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a la UIB
pels serveis d'assessorament lingüístic? 

Segons les dades comptables, les quantitats que deu
l'EPRTVIB pels serveis d'assessorament lingüístic són els
següents: 711.986 euros.

Aquesta quantitat correspon als conceptes i períodes
següents:

- Any 2009, mensualitats de setembre, octubre, novembre i
desembre per l'assessorament en llengua catalana a l'EPRTVIB
i les seves societats (IB3 Ràdio i IB3 Televisió), segons conveni
específic en matèria de normalització lingüística entre el
EPRTVIB i la UIB de data 26 de juny de 2009: 117.838,05
euros.

- Any 2010, mensualitats de gener a desembre per
l'assessorament en llengua catalana a l'EPRTVIB i les seves
societats (IB3 Ràdio i IB3 Televisió), segons conveni específic

en matèria de normalització lingüística entre el EPRTVIB i la
UIB de data 26 de juny de 2009: 399.330,66 euros.

- Any 2011, mensualitats de gener a juny per l'assessorament
en llengua catalana a l'EPRTVIB i les seves societats (IB3
Ràdio i IB3 Televisió), segons conveni específic en matèria de
normalització lingüística entre el EPRTVIB i la UIB de data 26
de desembre de 2010: 169.330,02 euros.

- Factura de 18/11/2010 en concepte de tasques d'assessoria
lingüística segons conveni específic en matèria de normalització
lingüística entre l'EPRTVIB i la UIB de data 26  de juny de
2009: 60 jornades en dies laborals a 60 euros, 4.248,00 euros.

- Factura de 23/09/2010 en concepte de tasques d'assessoria
lingüística segons conveni específic en matèria de normalització
lingüística entre l'EPRTVIB i la UIB de data 26  de juny de
2009, per la contractació d'un lingüista durant tres mesos,
7.080,00 euros.

- Factura de 14/03/2011 en concepte de tasques d'assessoria
lingüística segons conveni específic en matèria de normalització
lingüística entre l'EPRTVIB i la UIB de data 26  de desembre
de 2010, per la contractació d'un lingüista durant sis mesos,
14.160,00 euros.

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
FV)

A la pregunta RGE núm. 9548/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a programa  50' (I).
(BOPIB núm. 75, de 30 de novembre de 2012).

Qui és el responsable de la selecció dels periodistes que
realitzen les entrevistes als convidats al programa "50
minuts"?

El responsable de la selecció dels periodistes que realitzen
les entrevistes als convidats al programa "50 minuts" és la
direcció del programa.

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
FX)

A la pregunta RGE núm. 9549/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a programa  50' (II).
(BOPIB núm. 75, de 30 de novembre de 2012).

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

Els criteris que se segueixen, en qualsevol programa de
televisió d'aquestes característiques, són:

- Periodistes de reconegut prestigi de les Illes i de diversos
mitjans de comunicació de Balears de ràdio, premsa i televisió.
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- En cada programa, i segons els convidats, se cerquen
especialistes en les matèries que tractarem en cada un d'ells:
informació municipal, de salut, de política, etcètera. 

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
FY)

A la pregunta RGE núm. 9550/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a programa  50'
(III). (BOPIB núm. 75, de 30 de novembre de 2012).

Quina remuneració reben per programa els periodistes que
realitzen les entrevistes als convidats al programa "50
minuts"?

La remuneració que reben els periodistes que realitzen les
entrevistes als convidats al programa "50 minuts" és de 98
euros.

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
FZ)

A la pregunta RGE núm. 9551/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a personal propi
d'IB3 (I). (BOPIB núm. 75, de 30 de novembre de 2012).

Quina és la plantilla actual de personal propi d'IB3
Televisió?

La plantilla actual de personal propi a IB3 Televisió és de 56
treballadors.

Santa Ponça, 28 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
GA)

A la pregunta RGE núm. 9552/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a personal propi
d'IB3 (II). (BOPIB núm. 75, de 30 de novembre de 2012).

Quina és la plantilla actual de personal propi d'IB3 Ràdio?

La plantilla actual de personal propi a IB3 Ràdio és de 13
treballadors.

Santa Ponça, 28 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
GB)

A la pregunta RGE núm. 9553/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a personal propi
d'IB3 (III). (BOPIB núm. 75, de 30 de novembre de 2012).

Quina és la plantilla actual de personal propi de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

La plantilla actual de personal propi a l'ens públic és de 40
treballadors.

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
GC)

A la pregunta RGE núm. 9569/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels
càrrecs de l'EPRTVIB (I). (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre
de 2012).

Quin és el sou anual que percep el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

El sou anual que percep el director general de l'Ens Públic
de la Radiotelevisió de les Illes Balears és:

- 2010: 79.200,00 euros.
- 2011: 57.882,00 euros.
- 2012: 53.464,45 euros.

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
GD)

A la pregunta RGE núm. 9570/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels
càrrecs de l'EPRTVIB (II). (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre
de 2012).

Quin és el sou anual que percep la directora general d'IB3
Televisió de les Illes Balears?

No hi ha directora general d'IB3 Televisió. Hi ha directora
d'IB3 Televisió de les Illes Balears.

El sou que percep la directora d'IB3 Televisió és:
- 2010: 81.000,00 euros.
- 2011: 75.847,32 euros.
- 2012: 53.464,45 euros.

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 
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Ordre de Publicació
GE)

A la pregunta RGE núm. 9571/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels
càrrecs de l'EPRTVIB (III). (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre
de 2012).

Quin és el sou anual que percep la directora general d'IB3
Televisió de les Illes Balears?

No hi ha directora general d'IB3 Ràdio. Hi ha director d'IB3
Ràdio i el sou és:

- 2010: 58.147,32 euros.
- 2011: 58.147,32 euros.
- 2012: 53.464,45 euros.

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
GF)

A la pregunta RGE núm. 9572/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels
càrrecs de l'EPRTVIB (IV). (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre
de 2012).

Quin és el sou anual que percep el gerent de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears?

El sou que percep el gerent de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears és:

- 2010: 79.200,00 euros.
- 2011: 0,00 euros.
- 2012: 53.464,45 euros.

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
GG)

A la pregunta RGE núm. 9573/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels
càrrecs de l'EPRTVIB (V). (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre
de 2012).

Quin és el sou anual que percep el director d'informatius
d'IB3 Televisió?

El sou que percep el director d'informatius d'IB3 Televisió
és:

- 2010: 65.178,59 euros.
- 2011: 63.987,84 euros.
- 2012: 53.464,45 euros.

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
GH)

A la pregunta RGE núm. 9574/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels
càrrecs de l'EPRTVIB (VI). (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre
de 2012).

Quin és el sou anual que percep el cap d'esports d'IB3
Televisió?

El sou que percep el cap d'esports d'IB3 Televisió és:
- 2010: 65.178,59 euros.
- 2011: 63.987,84 euros.
- 2012: 46.000,00 euros.

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
GI)

A la pregunta RGE núm. 9575/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels
càrrecs de l'EPRTVIB (VII). (BOPIB núm. 76, de 7 de
desembre de 2012).

Quin és el sou anual que percep el cap d'esports d'IB3
Ràdio?

El sou que percep el cap d'esports d'IB3 Ràdio és:
- 2010: 65.178,59 euros.
- 2011: 49.666,56 euros.
- 2012: 42.820,68 euros.

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
GJ)

A la pregunta RGE núm. 9576/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sous anuals dels
càrrecs de l'EPRTVIB (VIII). (BOPIB núm. 76, de 7 de
desembre de 2012).

Quina rebaixa s'ha aplicat als sous dels càrrecs directius
d'EPRTVIB, IB3 Televisió i IB Ràdio?

La rebaixa aplicada als sous dels càrrecs de l'EPRTVIB, IB3
Televisió i IB3 Ràdio es reflecteixen en el quadre que
s'acompanya: 

2010 2011 2012

Director general 79.200,00 57.882,37 53.464,45

Gerent 79.200,00 0,00 53.464,45

Director de Televisió 81.000,00 75.847,32 53.464,45

Director Informatius 65.178,59 63.987,84 53.464,45

Cap d'Esports TV 65.178,59 63.987,84 46.000,00
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Director de Ràdio 58.147,32 58.147,32 53.464,45

Cap d'Esports Ràdio 65.178,59 49.666,56 42.820,68

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
GK)

A la pregunta RGE núm. 9578/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadament de
personal a IB3. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

Quins són els motius que condueixen a l'acomiadament de
personal d'informatius d'IB3 Televisió i IB3 Ràdio?

De les plantilles de personal d'informatius d'IB3 Televisió
i IB3 Ràdio no hi ha hagut acomiadament algun als quals fer
referència. 

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
GL)

A la pregunta RGE núm. 9579/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a retallada als
serveis informatius d'IB3. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre
de 2012).

Per quin motiu s'ha retallat l'aportació econòmica als
serveis informatius per a l'exercici 2013?

La retallada en els serveis informatius per al pròxim any es
deu a la necessitat d'ajustar el pressupost de l'Ens Públic, la
Televisió i la Ràdio de les Illes Balears al que estava
pressupostat i aprovat pel Parlament per a l'exercici 2013. 

Santa Ponça, 27 de desembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero. 

Ordre de Publicació
GM)

A la pregunta RGE núm. 9589/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a l'incompliment de
directiva europea per part del Govern de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

Quina és la valoració que fa el Govern de les Illes Balears
de l'expedient que la Comissió Europea ha obert contra
Espanya per un possible incompliment de la directiva europea
de taxes aeroportuàries de 2009?

Totes les administracions, inclosos els ens públics, estan
subjectes a la supervisió dels organismes competents que vetllen
per la legalitat de les decisions que es prenen. L'obertura d'un
expedient informatiu és precisament un exemple que els
sistemes de supervisió funcionen. Caldrà estar pendent del seu

resultat per conèixer les conclusions a què arribi l'òrgan
supervisor, en aquest cas la comissió. 

Palma, 11 de desembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols. 

Ordre de Publicació
GN)

A les preguntes RGE núm. 9590/12 i 9591/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a model
aeroportuari de Sardenya i model aeroportuari de Sardenya (I
i II). (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

Quina és la valoració del Govern de les Illes Balears del
model que s'aplica a l'illa de Sardenya per connectar els
quatre aeroports d'aquesta illa amb Roma i amb Milà
mitjançant una única tarifa que no discrimina entre residents
i no residents? Ha estudiat el Govern de les Illes Balears la
viabilitat d'aplicar a les Illes Balears el model de l'illa de
Sardenya per connectar els quatre aeroports d'aquesta illa
amb Roma i amb Milà mitjançant una única tarifa que no
discrimina entre residents i no residents?

És una de les alternatives que s'estan estudiant amb el
Ministeri de Foment per a la connectivitat interilles.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 79, de 21 de desembre
de 2012.

-  Pàg. 3935 i 3948. Preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita, Apartat AT)
On diu: RGE núm. 10517/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 10513/12, ...
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