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J) A la Pregunta RGE núm. 4116/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa al Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears. (XLIII).
4233
K) A la Pregunta RGE núm. 4599/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
4233
L) A la Pregunta RGE núm. 5199/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
4233
M) A la Pregunta RGE núm. 5277/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a la
utilització de la figura del convenis signats per la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
4233
N) A la Pregunta RGE núm. 5302/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la utilització
de la figura del conveni signat per l'Institut Balear de la Dona.
4233
O) A la Pregunta RGE núm. 5325/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la utilització
de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA) .
4234
P) A la Pregunta RGE núm. 5326/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a la
utilització de la figura del convenis signats per la Fundació Balear de la Memòria Democràtica.
4234
Q) A les preguntes RGE núm. 5329/12 i 5332/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a motivació
per la utilització de la figura del conveni en convenis signats per la Fundació Caubet Cimera Illes Balears Centre Internacional de
Medicina Respiratòria Avançada i per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.
4234
R) A la Pregunta RGE núm. 5373/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).
4234
S) A la Pregunta RGE núm. 5448/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per l'Institut Balear de la Dona.
4235
T) A la Pregunta RGE núm. 5560/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute programes específics.
4235
U) A la Pregunta RGE núm. 5562/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a EOEP i EAP.

4235

V) A la Pregunta RGE núm. 5686/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a drets dels usuaris a
viatjar amb tiquet al tren.
4235
X) A la Pregunta RGE núm. 5687/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a trajectes dels usuaris
de tren.
4235
Y) A la Pregunta RGE núm. 5775/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi per no
convocatòria proves graus mitjà i superior FP.
4235
Z) A la Pregunta RGE núm. 5777/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a curs d'FP d'imatge
per al diagnòstic.
4236
AA) A la Pregunta RGE núm. 5815/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a equips d'atenció
primerenca.
4236
AB) A la InterpelAlació RGE núm. 5823/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a ports esportius.
4236
AC) A la Pregunta RGE núm. 5873/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a elecció de centre.
4236
AD) A la Pregunta RGE núm. 5876/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Cicle Formatiu Agroecològic.
4236
AE) A la Pregunta RGE núm. 5878/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a convocatòria grau superior
de formació professional.
4236
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AF) A la Pregunta RGE núm. 5879/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a convocatòria grau superior
de formació professional (II).
4237
AG) A la Pregunta RGE núm. 5880/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a convocatòria grau superior
de formació professional (III).
4237
AH) A la Pregunta RGE núm. 5883/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a programa British Council
(II).
4237
AI) A la Pregunta RGE núm. 6041/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a Pla Hidrològic de les Illes
Balears.
4237
AJ) A la Pregunta RGE núm. 6178/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes tramitades
de l'1 de juliol a l'1 d'abril.
4237
AK) A la Pregunta RGE núm. 6191/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a configuració de
les juntes tècniques assistencials.
4238
AL) A la Pregunta RGE núm. 6218/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a programes de
comptabilitat.
4238
AM) A la Pregunta RGE núm. 6243/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a ajuts per a rehabilitació
d'habitatge.
4238
AN) A la Pregunta RGE núm. 6339/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a operacions
interrupció voluntària embaràs.
4238
AO) A la Pregunta RGE núm. 6364/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a gerències territorials
ib-salut i nomenaments.
4238
AP) A la Pregunta RGE núm. 6365/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a condicions
contractació sotsdirectora infermeria.
4238
AQ) A la Pregunta RGE núm. 6385/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a relació nomenaments
1 de juliol de 2011 a 31 de maig de 2012.
4239
AR) A la Pregunta RGE núm. 6386/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a relació nomenaments
de 31 de maig a 24 d'agost de 2012.
4239
AS) A la Pregunta RGE núm. 6387/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a relació nomenament Sra.
Esther Gil-Zorzo.
4239
AT) A la Pregunta RGE núm. 6388/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a relació nomenament Sra.
Esther Gil-Zorzo (II).
4239
AU) A la Pregunta RGE núm. 6389/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a retribucions de la Sra.
Esther Gil-Zorzo (IV).
4239
AV) A les preguntes RGE núm. 6391/12 a 6393/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
retribucions de la Sra. Esther Gil-Zorzo (I a III).
4240
AX) A les preguntes RGE núm. 6400/12 i 6401/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a factures
Hospital Mateu Orfila de Menorca (I i II)
4240
AY) A la Pregunta RGE núm. 6402/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures Hospital Can
Misses d'Eivissa.
4240
AZ) A la Pregunta RGE núm. 6403/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures Hospital Can
Misses d'Eivissa (II).
4240
BA) A la Pregunta RGE núm. 6404/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures Hospital de
Formentera.
4241
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BB) A la Pregunta RGE núm. 6405/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures Hospital de
Formentera (II).
4241
BC) A la Pregunta RGE núm. 6406/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures centres de salut
de l'àrea de Mallorca.
4241
BD) A la Pregunta RGE núm. 6407/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures centres de salut
de l'àrea de Mallorca (II).
4241
BE) A la Pregunta RGE núm. 6408/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures Fundació
Hospital Son Llàtzer.
4241
BF) A la Pregunta RGE núm. 6409/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures Fundació
Hospital Son Llàtzer (II).
4242
BG) A la Pregunta RGE núm. 6412/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures Fundació
Hospital d'Inca.
4242
BH) A la Pregunta RGE núm. 6435/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a previsió de places
escolars per etapes i municipis (IV).
4242
BI) A la Pregunta RGE núm. 6441/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a previsió de places
escolars per etapes i municipis (X).
4242
BJ) A la Pregunta RGE núm. 6455/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a previsió de places
escolars per etapes i municipis (XXIV).
4243
BK) A la Pregunta RGE núm. 6521/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla d'ordenació de la
badia de Fornells.
4243
BL) A la Pregunta RGE núm. 6533/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades amb
càrrec al capítol 2 de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
4243
BM) A la Pregunta RGE núm. 6535/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades amb
càrrec al capítol 2 de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.
4243
BN) A la Pregunta RGE núm. 6537/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades amb
càrrec al capítol IV de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
4244
BO) A la Pregunta RGE núm. 6540/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades amb
càrrec al capítol 4 de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
4244
BP) A la Pregunta RGE núm. 6547/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges realitzats pel
conseller de Salut, Família i Benestar Social.
4244
BQ) A la Pregunta RGE núm. 6617/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a interrupcions
voluntàries d'embaràs agost 2012.
4244
BR) A la Pregunta RGE núm. 6735/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a becut vermell.
4244
BS) A la Pregunta RGE núm. 6777/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a benzinera a Santa
Eulària des Riu.
4244
BT) A la Pregunta RGE núm. 6778/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a benzinera a Santa
Eulària des Riu (II).
4245
BU) A la Pregunta RGE núm. 6796/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a incendis a les Illes Balears.
4245
BV) A les preguntes RGE núm. 6797/12 a 6799/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a recaptació
d'SFM (I a III).
4246
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BX) A la Pregunta RGE núm. 6818/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a habitatges
de l'IBAVI a Alaior (II).
4246
BY) A la Pregunta RGE núm. 6819/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a habitatges
de l'IBAVI a Alaior (III).
4246
BZ) A la Pregunta RGE núm. 6855/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a visites de cardiologia.
4246
CA) A la Pregunta RGE núm. 6857/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a segon acompanyant
als desplaçaments de pacients.
4246
CB) A la Pregunta RGE núm. 6866/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a interrupció voluntària
de l'embaràs.
4247
CC) A les preguntes RGE núm. 6884/12 i 6885/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relatives a
acomiadaments a ABAQUA.
4247
CD) A la Pregunta RGE núm. 6935/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a gerent d'atenció primària
de Mallorca.
4248
CE) A la Pregunta RGE núm. 7009/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a problemes de
mobilitat als centres escolars.
4248
CF) A la Pregunta RGE núm. 7018/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a tancament de Carn Illa (I).
4248
CG) A la Pregunta RGE núm. 7024/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a noves
infraestructures.
4249
CH) A la Pregunta RGE núm. 7067/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a accessos als serveis de
l'estació d'SFM de Sineu (II).
4249
CI) A la Pregunta RGE núm. 7113/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a previsió d'incineració
al PDS de RSU de Mallorca.
4250
CJ) A la Pregunta RGE núm. 7300/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Pla forestal.
4250
CK) A la Pregunta RGE núm. 7511/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a viatges oficials.
4250
CL) A la Pregunta RGE núm. 7611/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a patrimoni CAIB.
4250
CM) A la Pregunta RGE núm. 7637/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ressonàncies de
genolls.
4251
CN) A la Pregunta RGE núm. 7641/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a interrupcions
voluntàries d'embaràs, setembre 2012.
4251
CO) A la Pregunta RGE núm. 7714/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni ferroviari (III).
4251
CP) A la Pregunta RGE núm. 7726/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a desnonaments (V).
4251
CQ) A la Pregunta RGE núm. 7781/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a incendi a la subestació
elèctrica.
4252
CR) A la Pregunta RGE núm. 7960/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a accés entre els nuclis de
Son Servera i Cala Millor (I).
4252

4222

BOPIB núm. 83 - 25 de gener de 2013

CS) A la Pregunta RGE núm. 7961/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a accés entre els nuclis de
Son Servera i Cala Millor (II).
4252
CT) A la Pregunta RGE núm. 7962/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a accés entre els nuclis de
Son Servera i Cala Millor (III).
4252
CU) A la Pregunta RGE núm. 8042/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies (I).
4252
CV) A la Pregunta RGE núm. 8043/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies (II).
4252
CX) A la Pregunta RGE núm. 8044/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies (III).
4253
CY) A la Pregunta RGE núm. 8045/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies (IV).
4253
CZ) A la Pregunta RGE núm. 8046/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies (V).
4253
DA) A la Pregunta RGE núm. 8047/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies (VI).
4253
DB) A la Pregunta RGE núm. 8048/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies (VII).
4253
DC) A la Pregunta RGE núm. 8049/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies (VIII).
4253
DD) A la Pregunta RGE núm. 8050/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies (IX).
4253
DE) A la Pregunta RGE núm. 8135/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a actes vandàlics a l'estació
de tren.
4254
DF) A la Pregunta RGE núm. 8136/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a substitució de màquines
de venda de bitllets.
4254
DG) A la Pregunta RGE núm. 8155/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de la SFM que no
han pagat el bitllet.
4254
DH) A la Pregunta RGE núm. 8158/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadaments a SFM
(II).
4254
DI) A la Pregunta RGE núm. 8163/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a director Oficina de
Control Pressupostari.
4254
DJ) A la Pregunta RGE núm. 8177/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a acord municipals impugnats.
4255
DK) A la Pregunta RGE núm. 8252/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a alumnes
matriculats.
4255
DL) A la Pregunta RGE núm. 8283/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
Tributària de les Illes Balears amb Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural y Agrario, SL.
4255
DM) A la Pregunta RGE núm. 8515/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb Pontmolins, SL.
4255
DN) A les preguntes RGE núm. 8518/12, 8577/12, 8686/12, 8744/12, 8802/12, 8860/12, 8918/12, 8976/12, 9034/12, 9092/12, 9150/12
i 9208/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de la Conselleria de Turisme i Esports amb les
empreses: PONTMOLINS SL, Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural y Agrario SL, Gestión Hospitalaria SL, Hospital General
de Muro SL, Dioscorides Constrol SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Económica SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO, ROYALMATIC SL i Instituto Médico Balear .
4256
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DO) A la Pregunta RGE núm. 8522/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb Pontmolins, SL.
4256
DP) A la Pregunta RGE núm. 8526/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de CAIB
Patrimoni SA amb Pontmolins, SL.
4256
DQ) A la Pregunta RGE núm. 8545/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estudis Baleàrics amb Pontmolins, SL.
4256
DR) A la Pregunta RGE núm. 8552/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del ParcBit
Desenvolupament , SA amb PONTMOLINS, SL.
4256
DS) A la Pregunta RGE núm. 8558/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb Pontmolins, SL.
4257
DT) A la Pregunta RGE núm. 8574/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario SL.
4257
DU) A la Pregunta RGE núm. 8575/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
de Presidència amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario SL.
4257
DV) A la Pregunta RGE núm. 8581/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario SL.
4257
DX) A la Pregunta RGE núm. 8603/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario SL.
4257
DY) A la Pregunta RGE núm. 8604/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estudis Baleàrics amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario SL.
4257
DZ) A la Pregunta RGE núm. 8611/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del ParcBit
Desenvolupament , SA amb Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural y Agrario, SL.
4258
EA) A la Pregunta RGE núm. 8616/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario SL.
4258
EB) A la Pregunta RGE núm. 8624/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR) amb Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural y
Agrario, SL.
4258
EC) A la Pregunta RGE núm. 8626/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Illes Balears per a la la innovació tecnològica amb Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural y Agrario, SL.
4258
ED) A la Pregunta RGE núm. 8632/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'Instituto Médico Balear.
4258
EE) A la Pregunta RGE núm. 8634/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
Tributària de les Illes Balears amb Instituto Médico Balear.
4259
EF) A la Pregunta RGE núm. 8635/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Balears
Innovació Telemàtica, SA (BITEL) amb Instituto Médico Balear.
4259
EG) A la Pregunta RGE núm. 8654/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
Balear d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb l'Instituto Médico Balear.
4259
EH) A la Pregunta RGE núm. 8655/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estudis Baleàrics amb l'Instituto Médico Balear.
4259
EI) A la Pregunta RGE núm. 8662/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Parc Bit
Desenvolupament, SA amb Instituto Médico Balear.
4259
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EJ) A la Pregunta RGE núm. 8667/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb Instituto Médico Balear.
4259
EK) A la Pregunta RGE núm. 8678/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb Instituto Médico Balear.
4260
EL) A la Pregunta RGE núm. 8683/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb Gestión Hospitalaria Balear SL.
4260
EM) A la Pregunta RGE núm. 8687/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb Gestión Hospitalaria Balear SL.
4260
EN) A la Pregunta RGE núm. 8690/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb Gestión Hospitalaria Balear SL.
4260
EO) A la Pregunta RGE núm. 8708/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'IBISEC amb
Gestión Hospitalaria Balear SL.
4260
EP) A la Pregunta RGE núm. 8712/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut Balear
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb Gestión Hospitalaria Balear SL.
4260
EQ) A la Pregunta RGE núm. 8717/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'ISBA amb
Gestión Hospitalaria Balear SL.
4261
ER) A la Pregunta RGE núm. 8725/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb Gestión Hospitalaria Balear SL.
4261
ES) A la Pregunta RGE núm. 8733/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Centre d'Investigació Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR) amb Gestión Hospitalaria Balear SL.
4261
ET) A la Pregunta RGE núm. 8736/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb Gestión Hospitalaria Balear SL.
4261
EU) A la Pregunta RGE núm. 8741/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb l'Hospital General de Muro SL.
4261
EV) A la Pregunta RGE núm. 8742/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
de Presidència amb l'Hospital General de Muro SL.
4261
EX)A la Pregunta RGE núm. 8745/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb Hospital General de Muro SL.
4262
EY) A la Pregunta RGE núm. 8748/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'Hospital General de Muro SL.
4262
EZ) A la Pregunta RGE núm. 8750/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
Tributària de les Illes Balears amb l'Hospital General de Muro SL.
4262
FA) A la Pregunta RGE núm. 8751/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Balears
Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb Hospital General de Muro SL.
4262
FB) A la Pregunta RGE núm. 8770/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb Hospital General de Muro SL.
4262
FC) A la Pregunta RGE núm. 8771/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estudis Baleàrics amb Hospital General de Muro SL.
4263
FD) A la Pregunta RGE núm. 8778/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Parc Bit
Desenvolupament, SA amb l'Hospital General de Muro SL.
4263
FE) A la Pregunta RGE núm. 8783/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears amb Hospital General de Muro SL.
4263
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FF) A la Pregunta RGE núm. 8791/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR) amb Hospital General de Muro SL.
4263
FG) A la Pregunta RGE núm. 8799/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb Dioscorides Control, SL.
4263
FH) A la Pregunta RGE núm. 8803/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb Dioscorides Control SL.
4263
FI) A la Pregunta RGE núm. 8806/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb Dioscorides Control, SL.
4264
FJ) A la Pregunta RGE núm. 8808/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
Tributària de les Illes Balears amb Dioscorides Control, SL.
4264
FK) A la Pregunta RGE núm. 8809/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Balears
Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb Dioscorides Control, SL.
4264
FL) A la Pregunta RGE núm. 8828/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb Dioscorides Control SL.
4264
FM) A la Pregunta RGE núm. 8841/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb Dioscorides Control, SL.
4264
FN) A la Pregunta RGE núm. 8849/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme (SIDTUR) amb Dioscorides Control, SL.
4264
FO) A la Pregunta RGE núm. 8852/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb Dioscorides Control, SL.
4265
FP) A la Pregunta RGE núm. 8857/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.
4265
FQ) A la Pregunta RGE núm. 8861/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb Estudio de Viabilidad Fiscal SL.
4265
FR) A la Pregunta RGE núm. 8864/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.
4265
FS) A la Pregunta RGE núm. 8866/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
Tributària de les Illes Balears amb Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.
4265
FT) A la Pregunta RGE núm. 8867/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Balears
Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.
4266
FU) A la Pregunta RGE núm. 8886/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb Estudios de Viabilidad Fiscal SL.
4266
FV) A la Pregunta RGE núm. 8887/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estudis Baleàrics amb Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.
4266
FX) A la Pregunta RGE núm. 8899/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.
4266
FY) A la Pregunta RGE núm. 8910/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.
4266
FZ) A la Pregunta RGE núm. 8915/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb AMJ Asesoría Jurídico-económica SL.
4266
GA) A la Pregunta RGE núm. 8916/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
de Presidència amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL.
4267
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GB) A la Pregunta RGE núm. 8919/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb AMJ Asesoría Jurídico-económica SL.
4267
GC) A la Pregunta RGE núm. 8922/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL.
4267
GD) A la Pregunta RGE núm. 8924/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
Tributària de les Illes Balears amb AMJ Asesoria Jurídico-económica, SL.
4267
GE) A la Pregunta RGE núm. 8925/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Balears
Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL.
4267
GF) A la Pregunta RGE núm. 8945/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estudis Baleàrics amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL.
4267
GG) A la Pregunta RGE núm. 8957/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL.
4268
GH) A la Pregunta RGE núm. 8965/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR) amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL.
4268
GI) A la Pregunta RGE núm. 8968/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL.
4268
GJ) A la Pregunta RGE núm. 8973/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb ROYALGAME, SL.
4268
GK) A la Pregunta RGE núm. 8974/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
de Presidència amb ROYALGAME, SL.
4268
GL) A la Pregunta RGE núm. 8977/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb ROYALGAME SL.
4268
GM) A la Pregunta RGE núm. 8980/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb ROYALGAME, SL.
4269
GN) A la Pregunta RGE núm. 8982/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
Tributària de les Illes Balears amb ROYALGAME, SL.
4269
GO) A la Pregunta RGE núm. 8983/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Balears
Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb ROYALGAME, SL.
4269
GP) A la Pregunta RGE núm. 8998/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'IBISEC amb
ROYALGAME, SL.
4269
GQ) A la Pregunta RGE núm. 9002/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb ROYALGAME SL.
4269
GR) A la Pregunta RGE núm. 9003/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estudis Baleàrics amb ROYALGAME, SL.
4269
GS) A la Pregunta RGE núm. 9010/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del ParcBit
Desenvolupament, SA. amb ROYALGAME, SL.
4270
GT) A la Pregunta RGE núm. 9015/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb ROYALGAME, SL.
4270
GU) A la Pregunta RGE núm. 9023/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR) amb ROYALGAME, SL.
4270
GV) A la Pregunta RGE núm. 9026/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb ROYALGAME, SL.
4270
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GX) A la Pregunta RGE núm. 9031/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb REBERSEC, SL.
4270
GY) A la Pregunta RGE núm. 9035/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb REBERSEC SL.
4270
GZ) A la Pregunta RGE núm. 9038/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb REBERSEC SL.
4271
HA) A la Pregunta RGE núm. 9040/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
Tributària de les Illes Balears amb REBERSEC, SL.
4271
HB) A la Pregunta RGE núm. 9041/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Balears
Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb REBERSEC, SL.
4271
HC) A la Pregunta RGE núm. 9060/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb REBERSEC SL.
4271
HD) A la Pregunta RGE núm. 9061/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estudis Baleàrics amb REBERSEC SL.
4271
HE) A la Pregunta RGE núm. 9068/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del ParcBit
Desenvolupament, SA. amb REBERSEC, SL.
4272
HF) A la Pregunta RGE núm. 9073/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb REBERSEC SL.
4272
HG) A la Pregunta RGE núm. 9081/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR) amb REBERSEC, SL.
4272
HH) A la Pregunta RGE núm. 9084/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb REBERSEC, SL.
4272
HI) A la Pregunta RGE núm. 9089/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb PRESTTO.
4272
HJ) A la Pregunta RGE núm. 9093/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb PRESTTO.
4272
HK) A la Pregunta RGE núm. 9096/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb PRESTTO.
4273
HL) A la Pregunta RGE núm. 9098/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
Tributària de les Illes Balears amb PRESTTO.
4273
HM) A la Pregunta RGE núm. 9099/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Balears
Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb PRESTTO.
4273
HN) A la Pregunta RGE núm. 9118/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb PRESTTO.
4273
HO) A la Pregunta RGE núm. 9119/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estudis Baleàrics amb PRESTTO.
4273
HP) A la Pregunta RGE núm. 9126/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de ParcBit
Desenvolupament, SA. amb PRESTTO.
4273
HQ) A la Pregunta RGE núm. 9131/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb PRESTTO.
4274
HR) A la Pregunta RGE núm. 9142/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb PRESTTO.
4274
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HS) A la Pregunta RGE núm. 9147/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb ROYALMATIC SL.
4274
HT) A la Pregunta RGE núm. 9151/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb ROYALMATIC SL.
4274
HU) A la Pregunta RGE núm. 9154/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb ROYALMATIC SL.
4274
HV) A la Pregunta RGE núm. 9156/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
Tributària de les Illes Balears amb ROYALMATIC SL.
4274
HX) A la Pregunta RGE núm. 9157/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Balears
Innovació Telemàtica, SA (BITEL) amb ROYALMATIC SL.
4275
HY) A la Pregunta RGE núm. 9168/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) amb ROYALMATIC SL.
4275
HZ) A la Pregunta RGE núm. 9176/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb ROYALMATIC SL.
4275
IA) A la Pregunta RGE núm. 9177/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estudis Baleàrics amb ROYALMATIC SL.
4275
IB) A la Pregunta RGE núm. 9181/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes d'ISBA amb
ROYALMATIC SL.
4275
IC) A la Pregunta RGE núm. 9184/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de ParcBIT
Desenvolupament, SA amb ROYALMATIC SL.
4275
ID) A la Pregunta RGE núm. 9189/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb ROYALMATIC SL.
4276
IE) A la Pregunta RGE núm. 9197/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR) amb ROYALMATIC SL.
4276
IF) A la Pregunta RGE núm. 9200/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb ROYALMATIC SL.
4276
IG) A la Pregunta RGE núm. 9205/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats amb Instituto Médico Balear.
4276
IH) A la Pregunta RGE núm. 9206/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
de Presidència amb Instituto Médico Balear.
4276
II) A la Pregunta RGE núm. 9209/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb Instituto Médico Balear.
4277
IJ) A la Pregunta RGE núm. 9296/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pla de prevenció de
riscos laborals.
4277
IK) A la Pregunta RGE núm. 9311/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a correcció lingüística a IB3.
4277
IL) A la Pregunta RGE núm. 9332/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a interrupció voluntària
de l'embaràs a octubre de 2012.
4277
IM) A la Pregunta RGE núm. 9393/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a PADI (I).

4277

IN) A la Pregunta RGE núm. 9394/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a PADI (II).

4278

IO) A la Pregunta RGE núm. 9395/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a PADI (III).
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IP) A la Pregunta RGE núm. 9400/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consultes joves a centres
educatius (V).
4278
IQ) A la Pregunta RGE núm. 9577/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a dietes dels membres del
Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
4278
IR) A la Pregunta RGE núm. 9583/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a terminis per solAlicitud
permisos busseig.
4278
IS) A la Pregunta RGE núm. 9615/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a secretari de Sant Antoni (I).
4278
IT) A la Pregunta RGE núm. 9616/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a secretari de Sant Antoni (II).
4279
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES ESCRITES A PREGUNTES I A
INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)

A la InterpelAlació RGE núm. 31/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a finançament
autonòmic de les administracions locals. (BOPIB núm. 30, de
27 de gener de 2012).
El Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds i Més per
Menorca interpelAla el Govern de les Illes Balears sobre les
transferències de l'executiu autonòmic (via Fons de
Cooperació Local, convenis i convocatòries) per al
confinançament de serveis municipals.
Us assenyalam que d'acord amb els pressuposts generals de
2012 estan previstes, des de la Conselleria d'Administracions
Públiques, les transferències següents:

- En concepte de fons de cooperació local la quantia
pressupostada és 20.124,02i. Aquesta quantia inclou el 25%
que restava pendent de repartiment corresponent a 2011 i també
inclou diverses quanties compromeses per convenis plurianuals
amb càrrec al fons de cooperació local signats entre el Govern
de les Illes Balears i diversos ajuntaments. Per al 2012 els
convenis i anualitats són els següents:
1. Conveni amb l'Ajuntament de Calvià per al finançament
d'instalAlacions esportives: 998.124,07i.
2. Conveni amb l'Ajuntament de Campos per al finançament
de diverses infraestructures municipals: 153.269i.
3. Conveni amb l'Ajuntament d'Escorca per a la reparació de
la carretera de Cala Tuent: 73.910,41i.
4. Conveni amb l'Ajuntament de Fornalutx per a la
rehabilitació de l'edifici de Can Xoroi: 52.501,73i.
5. Conveni amb l'Ajuntament de Palma per al finançament
d'instalAlacions esportives: 1.840.164,33i.
6. Conveni amb l'Ajuntament de Santanyí per finançar la
construcció d'un centre cívic multiús al municipi:
191.008,13i.
7. Conveni amb l'Ajuntament de Selva per finançar
infraestructures municipals i per a l'adquisició i millora del
patrimoni municipal: 198.875,96i.
- Com a transferència a l'Ajuntament de Palma per Llei de
capitalitat estan pressupostats 8.500.000i dels quals
7.500.000i corresponen a la tercera anualitat de la transferència
de capitalitat de 2010 i 1.000.000i corresponen a l'anualitat
2012 del conveni per a la reforma del poliesportiu Son Moix.
- Finalment estan pressupostats 1.350.000i en concepte de
compensacions econòmiques als ajuntaments que, reunint els
requisits establerts, així ho han solAlicitat per les dedicacions
exclusives del batle o altre regidor.
Marratxí, 10 de gener de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

B)
A la Pregunta RGE núm. 1496/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a continuïtat del
castellà. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).
Creu sincerament el conseller d'Administracions Públiques
que el castellà s'ha arraconat i, en conseqüència, es troba en
perill la seva continuïtat?
El conseller d'Administracions Públiques, amb competències
en l'àmbit dels empleats públics de la CAIB, està obligat a
adaptar l'administració a la normativa vigent pel que l'ús de les
llengües pròpies en comunitats bilingües es refereix. En aquest
sentit, s'ha procedit a modificar la Llei de funció pública atenent
la doctrina dels tribunals i les seves diferents sentències. Tot
això permet que es compleixi el precepte pel qual es determina
que: són els ciutadans els que tenen el dret a dirigir-se a la seva
administració en la llengua cooficial que trien. En el cas de la
CAIB, l'assenyalada modificació de la Llei 3/2007, de funció
pública, permet l'exercici d'aquest dret de forma indistinta en
castellà i/o el català propi de les Illes Balears, sense discriminar
l'ús de cap dels dos idiomes cooficials. Qualsevol altra valoració
sobre els seus sentiments excedeix l'àmbit del control
parlamentari, en el ben entès que qualsevol acció de Govern
s'empara en criteris objectius, amb base jurídica i el
convenciment, en aquest cas, de traslladar la realitat social de
les Illes Balears i el ús dels seus idiomes a l'àmbit de
l'Administració autonòmica.
Marratxí, 10 de gener de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
C)

A la InterpelAlació RGE núm. 1682/12, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa
a platja de Palma. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).
InterpelAlam el Govern de les Illes Balears amb relació al
projecte de rehabilitació de la Platja de Palma.
El Govern aposta pel projecte de remodelació de la Platja de
Palma, i les accions que es realitzen amb la nova llei de turisme
i el Pla integral de turisme així ho demostren. Per aquest motiu
es treballa en una sèrie de mesures per donar un gir substancial
al projecte, aquestes mesures són les següents:
I. S'ha aprovat un decret llei amb el següent contingut:
El capítol I estableix que corresponen al consorci, respecte
del seu objecte, totes les facultats urbanístiques del planejament,
la gestió i l'execució que no tenguin caràcter d'intransferibles.
Així mateix, i prèvia delegació dels ajuntaments, el consorci
podrà realitzar els convenis urbanístics amb els particulars que
a l'àmbit del seu objecte consideri adequats, tendents a una acció
concertada que a la pràctica asseguri una actuació urbanística
eficaç, la consecució d'objectius concrets i l'execució efectiva
d'actuacions beneficioses per a l'interès general.
El capítol II introdueix una nova disposició transitòria a la
Llei 8/2010 per permetre les modificacions de planejament a la
Platja de Palma, mentre no s'aprovi inicialment el Pla per a la
revalorització integral. En tot cas, s'estableix que les esmentades
modificacions només es podran dur a terme si la seva urgència
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i necessitat està justificada per causes d'interès general i es
preveuen vies perquè aquestes estiguin en la línia de les
previsions generals per a tota la zona amb les que treballa el
consorci urbanístic.
El capítol III estableix que als establiments d'allotjament
hoteler de quatre i cinc estrelles ubicats a l'àmbit de la Platja de
Palma, que en el termini de quatre anys des de l'entrada en vigor
de la present norma requereixin adquirir places turístiques i
acudeixin a l'organisme gestor establert a la disposició final
segona de la Llei 4/2010, se'ls reduirà el 50% del seu valor.
Per últim, es recullen una sèrie de disposicions addicionals
que fan referència a diferents qüestions: una limitació de
l'obertura d'allotjaments turístics de nova planta en funció de la
seva categoria; el no-còmput dels creixements residencials i
turístics respecte dels creixements màxims determinats en el Pla
territorial de Mallorca i la possibilitat d'ús de les places
turístiques donades de baixa en el mateix àmbit. També es recull
la derogació de l'apartat a) de l'article 4 del Decret llei 1/2007,
de 23 de novembre, de mesures cautelars fins a l'aprovació de
normes de protecció d'àrees d'especial valor ambiental per a les
Illes Balears referent a l'àmbit de Ses Fontanelles, on ja s'han
iniciat les obres i on l'objectiu és crear un equipament turístic
d'alt nivell i una gran zona verda protegida.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2107/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda Vilarrubias, relativa a corredor
mediterrani. (BOPIB núm. 40, de 30 març de 2012).
Què opina el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que l'única oposició al corredor mediterrani, al
conjunt del mapa d'infraestructures de transport prioritàries a
la Unió Europea, fos la ministra Ana Pastor?

•

•

II. Es treballa en la redacció del Pla de reforma integral, i la
seva aprovació inicial es preveu per al primer trimestre de 2013.
•
III. La Llei de turisme de les Illes Balears que es va aprovar el
passat mes de juliol impulsa la inversió a la Platja de Palma,
tant pública com privada, a través de mesures com:
• Els plans de revalorització tendents a la millora, la
requalificació, la revalorització, la rehabilitació o la
reconversió de la zona, sense necessitat que el planejament
municipal estigui adaptat al pla territorial insular
corresponent.
• Les reconversions i els canvis d'ús, que estaran condicionats
a una rehabilitació integral de l'establiment afectat, el titular
haurà d'abonar a l'administració municipal el 5% del
pressupost d'execució material en concepte de
monetarització de la cessió d'aprofitament, que s'haurà de
destinar a millores en la zona.
• L'obligatorietat de realitzar un pla de modernització i
qualitat a tots els establiments turístics i en un termini
màxim de quatre anys per a hostals, hostals-residència,
pensions, càmpings, hotels d'1 i 2 estrelles i apartaments d'1
i 2 claus. Si als quatre anys no s'han modernitzat passen a
baixa temporal.
IV. El Consorci de la borsa de places destinarà part dels seus
recursos a realitzar inversions en la zona ja que en els dos
darrers anys el sector privat ha dut a terme 27 projectes de
rehabilitació en la planta hotelera.
Palma, 7 de gener de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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•

•

•

•

Aquestes són algunes notícies sobre aquest tema:
"Fomento prevé licitar proyectos del corredor
mediterráneo...", El Economista.es, 8 de maig de 2012; "La
ministra de Fomento, Ana Pastor, afirmó este martes que
el transporte de mercancías por ferrocarril es una
prioridad para su departamento y subrayó que se trabaja
para tener 'muchos' proyectos licitados del Corredor
Mediterráneo a través de..."
"Ana Pastor confia en el sector de infraestructuras para
salir de...", Expansión.com, 8 de maig de 2012: "Los
proyectos del transporte ferroviario de mercancías serán
prioritarios para el Govierno y de hecho, según Pastor, ya
está en marcha el del Corredor Mediterráneo, y en los
próximos días se estarán evaluando ya todos los proyectos,
'con el animo de..".
"Fomento encarga a Adif la conexión del AVE a Francia
con el...", Europa Press, 11 de maig de 2012: "El Ministerio
de Fomento ha encargado a Adif la construcción de la
conexión entre el Corredor Mediterráneo y a la línia
ferroviaria de Alta Velocidad (AVE)..."
"Pastor dice que el Corredor Mediterráneo es una apuesta
firme del...", ABC.es, 23 d'abril de 2012: "La ministra de
Fomento, Ana Pastor, ha expresado hoy en Valencia la
apuesta 'firme e inéquivoca' del Gobierno por el Corredor
Mediterráneo, de forma que el..."
"Pastor presenta el estudio sobre el ancho europeo en el
corredor...", Terra España, 20 d'abril de 2012: "La ministra
Ana Pastor presentará el lunes en Valencia,... de
implantación del ancho estandar europeo en el Corredor
ferroviario Mediterráneo."
"Adif unirá el Corredor con el AVE que va hasta Francia",
El Periódico Mediterráneo, 12 de maig de 2012: "...de la
conexión del Corredor Mediterráneo con el AVE MadridBarcelona,... Por otra parte, la ministra Ana Pastor
anunció ayer en el Senado el compromiso..."
"Impulso sobre raíles", ABC.es, 29 d'abril de 2012: "...del
proyecto del tercer carril en el trazado del futuro Corredor
Mediterráneo -'una apuesta firme', según la ministra de
Fomento, Ana Pastor-..."
No em sembla que hi hagi molta oposició al corredor...
Palma, 17 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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E)

H)

A la Pregunta RGE núm. 2941/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda Vilarrubias, relativa a Caló d'En
Boira a Cala Figuera. (BOPIB núm. 45, de 4 maig de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 4045/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa al Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXXIX).
(BOPIB núm. 49, de 1 juny de 2012).

Comparteix el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori les declaracions del Sr. Batle de Santanyí en el sentit
que caldria protegir el pinar del Caló d'en Boira a Cala
Figuera?
El conseller no coneix les declaracions a les quals vostè es
refereix i, per tant, no li pot contestar la pregunta.
Palma, 17 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3774/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda Vilarrubias, relativa a aportacions
a les escoles. (BOPIB núm. 45, de 4 maig de 2012).
Té intenció la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats fer alguna aportació a les escoles d'educació
infantil 0-3 al curs 2012-2013? Si és el cas, per quina quantia?

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures per
al sector públic instrumental econòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
inaplicació de les clàusules contractuals o condicions reglades
pels convenis colAlectius que excedeixen dels dies d'assumptes
particulars establerts en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
(EBEP) o dels dies mínims de vacances establerts en l'Estatut
dels Treballadors i quina documentació la justifica?
Aquestes mesures s'han imposat per Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat i tenen com a
objectiu l'optimització de recursos, la millora en la gestió i en la
transparència de l'Administració i l'increment de la productivitat
dels empleats públics, mesures que s'adopten de manera
conjunta, per a oferir un canvi estructural i coherent que permeti
la satisfacció dels objectius d'austeritat i eficiència en les
administracions públiques.
Palma, 20 de desembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

En aquests moments acaba de sortir la convocatòria al BOIB
per al curs 2011-2012 per un import total de 500.00 euros.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 3397/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a previsions de
funcionament de l'helicòpter de l'112. (BOPIB núm. 47, de 18
de maig de 2012).
Quina és la previsió de funcionament de l'helicòpter de
l'112 de les emergències de les Illes Balears per aquest any
2012?
El contracte amb l'empresa INAER per a la gestió de
l'helicòpter d'emergències va finalitzar el 31 de març de 2012,
data a partir de la qual el servei fou assumit, amb plena
satisfacció, per altres organismes de la comunitat autònoma o
estatals.
Marratxí, 14 de gener de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 4047/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa al Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XLI). (BOPIB
núm. 49 de 1 juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures per
al sector públic instrumental econòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
regulació de les clàusules d'indemnització d'acord a la reforma
laboral en procés i quina documentació la justifica?
Aquestes mesures s'han imposat per Reial Decret Llei
3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del
mercat laboral. Aquesta reforma tracta de garantir la flexibilitat
dels empresaris en la gestió dels recursos humans de l'empresa
com la seguretat dels treballadors en l'ocupació, mesures que, en
el cas d'ésser utilitzades pels ens, suposen un instrument més
que permeti la consecució dels objectius d'austeritat i eficiència
en les administracions públiques.
Palma, 20 de desembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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J)

L)

A la Pregunta RGE núm. 4116/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa al Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. (XLIII). (BOPIB núm.
49, de 1 juny de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 5199/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
(BOPIB núm. 52, de 22 juny de 2012).

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis, ha valorat i/o
estudiat els motius, estalvi i/o disminució de la despesa de
mesures alternatives al Pla d'estalvi energètic en
l'Administració General, centres públics docents i ens
instrumentals?

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 Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social.

Davant l'anàlisi de la situació dels consums i despeses
d'energia (majoritàriament elèctrica) que es resumeixen en:
• El cost d'energia és la despesa corrent de major importància
(després del cost de personal).
• Actualment l'electricitat té un cost major a 26 milions
d'euros (amb precisió d'arribar als 30 milions).
• Hi ha restriccions pressupostàries.
• L'Administració ha de donar exemple de bones pràctiques.
• Poques actuacions realitzades en exercicis anteriors.

Us tramet adjunta la relació de convenis de colAlaboració que
fa referència a la pregunta formulada.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra a disposició dels senyors
diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
M)

No hi ha més alternatives que:
1. Reducció en el preu de compra optimitzant i unificant
aquesta acció.
2. Disminució del consum aplicant mesures diverses i
progressives d'estalvi, ús racional de l'energia i eficiència
energètica.
Palma, 13 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

A la Pregunta RGE núm. 5277/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per
a la utilització de la figura del convenis signats per la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. (BOPIB núm.
52, de 22 juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
de Salut, Família i Benestar Social per la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixen
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 4599/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Us tramet adjunta la relació que fa referència a la pregunta
formulada.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
des del principi de la legislatura fins el dia de la resposta a
aquesta solAlicitud?

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

Des de l'inici de legislatura fins a dia d'avui, no s'ha produït
cap despesa protocolAlària superior a 500 euros de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats.

N)

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

Ordre de Publicació
A la Pregunta RGE núm. 5302/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la
utilització de la figura del conveni signat per l'Institut Balear
de la Dona. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut Balear
de la Dona per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixen la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis
de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de
legislatura i fins avui en què es respongui?
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Pel fet de què no s'ha subscrit cap conveni de colAlaboració
des de l'inici de la legislatura fins a data d'avui, no és possible
motivar el supòsit plantejat a la pregunta.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
Q)
A les preguntes RGE núm. 5329/12 i 5332/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
motivació per la utilització de la figura del conveni en convenis
signats per la Fundació Caubet Cimera Illes Balears Centre
Internacional de Medicina Respiratòria Avançada i per la
Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon
Llull. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

O)
A la Pregunta RGE núm. 5325/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la
utilització de la figura del conveni en convenis signats per la
Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA) . (BOPIB núm. 52,
de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Àrea de Creació Acústica (ACA) per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixen
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de legislatura i fins avui en què es respongui?
Des de l'inici de la legislatura i fins avui, no s'ha subscrit ni
signat cap conveni de colAlaboració amb la Fundació de Creació
Acústica (ACA).

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Caubet Cimera Illes Balears Centre Internacional de Medicina
Respiratòria Avançada i per part de la Fundació
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull per a
la utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les
raons que impedeixen la concurrència de l'oferta i excloguin
la subscripció d'un contracte administratiu o la concessió
d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració
que s'hagin subscrit des de l'inici de legislatura i fins avui en
què es respongui?

•

•

Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 5326/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per
a la utilització de la figura del convenis signats per la
Fundació Balear de la Memòria Democràtica. (BOPIB núm.
52, de 22 juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Balear de la Memòria Democràtica per la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixen
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?
Només cal assenyalar que durant la present legislatura la
Fundació Balear de la Memòria Democràtica no ha signat cap
conveni de colAlaboració.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

La motivació ha estat la següent:
Article 6.2, lletra K, dels estatuts de la Fundació CaubetCimera Illes Balears: captar fons públics i privats per al
finançament de la investigació.
Article 7.3, dels estatuts de la Fundació Caubet-Cimera Illes
Balears: també podran ser beneficiaris dels serveis de la
fundació, els professionals de les institucions vinculades
mitjançant conveni i que participin en projectes
d'investigació, desenvolupament i innovació. Aquests
professionals es podran considerar com a investigadors
associats.

Per tant, es va adoptar la fórmula solAlicitada per les entitats
colAlaboradores, ja que la totalitat dels convenis són de
colAlaboració i no impliquen aportació econòmica i que, en tot
cas, aquestes són entitats privades i per tant, excloses de la
normativa pública, sense que les sigui d'aplicació la LCSP (Llei
de subvencions), ni cap altra llei del sector públic.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 5373/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB). (BOPIB núm. 52, de 22 juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per l'Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.
L'ESADIB no ha concedit en aquesta legislatura cap
subvenció.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.
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S)

V)

A la Pregunta RGE núm. 5448/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per l'Institut Balear de la Dona. (BOPIB núm. 52,
de 22 de juny de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 5686/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a drets dels
usuaris a viatjar amb tiquet al tren. (BOPIB núm. 56, de 19
juliol de 2012).

Relació de les subvencions concedides per l'Institut Balear
de la Dona sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.

Com garanteix SFM el drets dels usuaris a viatjar amb
tiquet si no hi ha màquines expenedores a totes les estacions i
tampoc revisors en tots els viatges?

Càtedra d'Estudis contra la Violència de Gènere a la
Universitat de les Illes Balears, mitjançant signatura de conveni
de colAlaboració el 6 de maig de 2011.
XV Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere a la Universitat
de les Illes Balears, mitjançant signatura de conveni de
colAlaboració el 9 de maig de 2011.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

No hi ha màquines expenedores en totes les estacions ni té
per què haver-les. La cancelAlació d'un viatge pot fer-se a
l'entrada o a la sortida.
És convenient recordar que, una vegada més, aquest
problema és heretat. és una llàstima comprovar que durant
quatre anys ningú no es va preocupar d'aquest problema que ja
existia llavors.
Naturalment, estam fent feina per fer que totes les estacions
de la nostra xarxa tinguin tancaments físics que en garanteixin
l'entrada i sortida d'una manera ordenada i proporcionant la
informació bàsica de gestió que es necessita.

Ordre de Publicació

Palma, 2 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

T)
A la Pregunta RGE núm. 5560/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute programes
específics. (BOPIB núm. 56, de 19 juliol de 2012).

Ordre de Publicació
Quin és el deute del Govern de les Illes Balears amb els
centres escolars (públics i concertats) en relació amb els
programes específics, dels cursos 2010-2011, i 2011-2012,
detallat per centres?

X)

No és possible respondre a aquesta iniciativa parlamentària
a causa que el concepte "programes específics" no especifica
quins programes són.
Pregam que es presenti de nou la iniciativa concretant els
programes als quals es fa referència.

Com pot conèixer SFM on han entrat els usuaris del tren
que arriben al punt final del seu trajecte sense bitllet?

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

A la Pregunta RGE núm. 5687/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a trajectes
dels usuaris de tren. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

De la mateixa manera que es coneixia als anys 2007, 2008,
2009, 2010 i 2011. És a dir, igual que als anys anteriors, per
determinar amb precisió l'origen i el destí dels usuaris és
necessari procedir al tancament d'estacions. En aquest sentit,
s'està estudiant l'extensió del sistema tarifari a tota la xarxa,
proposant el tancament, amb barreres tarifàries, de la pràctica
totalitat de les estacions.

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

U)
A la Pregunta RGE núm. 5562/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a EOEP i EAP.
(BOPIB núm. 56, de 19 juliol de 2012).
Preveu la Conselleria d'Educació integrar els EAP dins
dels EOEP?
La integració dels EOEP es troba en fase d'estudi i s'ha
d'emmarcar en el procés de reordenació i optimització dels
recursos en el qual es troba actualment l'Administració Pública.
El curs passat es va fer un estudi per unificar ambdós equips
(EAP i EOEP) que al final no es va aplicar. En aquests moments
no hi ha cap acció respecte al tema, en principi es mantenen
separats.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 5775/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a estalvi per
no convocatòria proves graus mitjà i superior FP. (BOPIB
núm. 56, de 19 juliol de 2012).
Quin estalvi significarà la no convocatòria de les proves
extraordinàries d'accés lliure als graus mitjà i superior de
Formació Professional per al setembre de 2012?
L'estalvi oscilAla entre els 20.000 euros i els 50.000 euros.
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El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Palma, 7 de gener de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 5777/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a curs d'FP
d'imatge per al diagnòstic. (BOPIB núm. 56, de 19 juliol de
2012).
Per quin motiu la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats ha optat per eliminar cursos d'oferta pública d'FP
la d'imatge per al diagnòstic? Quins criteris avalen aquesta
decisió? Ha participat el conseller en la presa d'aquesta
decisió o se n'ha abstingut?
Per al curs 2012-2013 els estudis dirigits a la consecució del
títol de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic s'ofereixen
des de l'IES Josep Maria Llompart, no s'han eliminat de l'oferta
pública de Formació Professional.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 5815/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a equips
d'atenció primerenca. (BOPIB núm. 56, de 19 juliol de 2012).
Quina serà la funció que podran desenvolupar els Equips
d'Atenció Primerenca una vegada integrats en els Equips
d'Orientació Educativa i Psicopedagògica?
Donat el cas de la integració dels Equips d'Atenció
Primerenca en els Equips d'Orientació Educativa i
Psicopedagògica, les seves funcions serien les que permetrien
assolir els objectius que els puguin haver estat assignats en
funció de tal integració.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AB)
A la InterpelAlació RGE núm. 5823/11, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a ports
esportius. (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).
InterpelAlam el Govern de les Illes Balears sobre la previsió
d'ampliacions i creació de nous ports esportius.
El Govern ha procedit a revisar els expedients que estaven
en tramitació en seu de l'empresa pública Ports IB amb la
intenció d'estudiar la seva viabilitat jurídica i mediambiental.
Així mateix, des del sector s'ha comunicat l'interès a treure
endavant projectes d'ampliació i de reforma d'instalAlacions ja
existents. De tot això se n'estudiarà la repercussió en l'àmbit de
les llistes d'espera i en l'actualització de les instalAlacions
marítim esportives de les Illes perquè s'adaptin a criteris del
segle XXI.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 5873/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a elecció de
centre. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Per quins motius els pares que han pogut accedir al centre
escolar que havien elegit com a primera opció ha baixat al
70% per al curs 2012-2013?
Les dades relacionades amb el procés d'admissió d'alumnes
per al curs escolar 2012-2013 indiquen que és del 95% el
percentatge d'alumnes que han obtingut plaça a Mallorca en
primera opció, 99% a Menorca i 94% a Eivissa-Formentera.
En relació amb el procés d'escolarització 2011-2012, s'ha
produït un increment en el percentatge d'admesos en primera
opció, essent els percentatges del curs 2011-2012 del 75% a
Mallorca, 95% a Menorca i 85% a Eivissa i Formentera.
S'ha de tenir en compte que el percentatge d'admesos en
primera opció a cada illa es calcula globalment (dels diferents
nivells, estudis i etapes educatives).
Palma, 26 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 5876/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Cicle Formatiu
Agroecològic. (BOPIB núm. 56, de 19 juliol de 2012).
Per quin motiu s'ha substituït el Cicle Formatiu
Agroecològic per l'Agropecuari per al curs 2012-2013, ofert
fins aleshores a Menorca per la Conselleria d'Educació?
El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Producció
Agroecològica s'ha substituït pel Cicle Formatiu de Grau Mitjà
de Producció Agropecuària a petició del titular del centre en el
qual s'impartia, el Consell Insular de Menorca, el qual fa
aquesta solAlicitud una volta consultades les associacions
agràries de Menorca.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 5878/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a convocatòria grau
superior de formació professional. (BOPIB núm. 56 de 19
juliol de 2012).
Per quin motiu la Conselleria d'Educació no ha realitzat
aquest curs escolar la segona convocatòria o convocatòria
extraordinària d'accés al grau superior de formació
professional?
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La llei només obliga a dur a terme una convocatòria anual
d'aquest tipus i amb la convocatòria que s'han dut a terme s'han
cobert totes les places ofertes i les seves llistes d'espera per
poder accedir per la via de la prova d'accés. Per tant, dur a terme
una segona convocatòria no tindria sentit i molt manco en un
moment socioeconòmic com l'actual.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 5879/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a convocatòria grau
superior de formació professional (II). (BOPIB núm. 56, de 19
juliol de 2012).
En quina data la Conselleria d'Educació ha informat els
centres escolars que durant aquest any 2012 no es realitzarà
la segona convocatòria o convocatòria extraordinària d'accés
al grau superior de formació professional?
Atès que la llei només obliga a dur a terme una convocatòria
anual d'aquest tipus, la comunicació que ha de dur a terme la
conselleria en relació amb les segones proves ha de ser sempre
en el sentit que es convoqui la prova i no en el contrari.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 5880/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a convocatòria grau
superior de formació professional (III). (BOPIB núm. 56, de 19
juliol de 2012).
En quina data la Conselleria d'Educació ha informat les
delegacions territorials d'Educació que durant aquest any
2012 no es realitzarà la segona convocatòria o convocatòria
extraordinària d'accés al grau superior de formació
professional?
Atès que la llei només obliga a dur a terme una convocatòria
anual d'aquest tipus, la comunicació que ha de dur a terme la
conselleria en relació amb segones proves ha de ser sempre en
el sentit que es convoqui la prova i no en el contrari.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.
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AH)
A la Pregunta RGE núm. 5883/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a programa British
Council (II). (BOPIB núm. 56, de 19 juliol de 2012).
En quina situació es troben les negociacions que ha tingut
la Conselleria d'Educació amb el ministeri en relació amb el
programa British Council i quina és la posició del Govern de
les Illes Balears?
En relació amb el programa British Council, la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats està a l'espera de la signatura
del conveni entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i el
Britisn Council.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 6041/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a Pla Hidrològic de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 58, de 25 de juliol de 2012).
En quin estat de tramitació es troba el Pla Hidrològic de
les Illes Balears?
Una vegada finalitzat el període d'informació pública i
alAlegacions, s'han rebut 101 alAlegacions. La Direcció General
de Recursos Hídrics està estudiant l'esborrany del Pla
Hidrològic de les Illes Balears, per tal d'incloure el contingut
d'aquelles alAlegacions, que des d'un punt de vista jurídic, tenen
cabuda, així com d'adaptar el text de la normativa als canvis
normatius que s'hagin produït des de la seva aprovació per part
del Consell de Govern, de data 25 de febrer de 2011.
Palma, 10 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 6178/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes
tramitades de l'1 de juliol a l'1 d'abril. (BOPIB núm. 58, de 25
juliol de 2012).
Quina és la quantia total de les dietes tramitades o
cobrades per cadascuna de les persones que formen
actualment els òrgans als quals es refereix l'article 20.3 de la
Llei 7/2010, de 21 de juliol, de cadascuna de les entitats del
sector públic dependents de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social, de l'1 de juliol fins al dia 1 d'abril de 2012?
No hi ha cap quantia de dietes pagades a les persones que
formen actualment els òrgans als quals fa referència.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 6191/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
configuració de les juntes tècniques assistencials. (BOPIB
núm. 58, de 25 de juliol de 2012).
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, queda
dipositada al Registre General de la cambra a disposició dels
senyors diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 6218/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a programes de
comptabilitat. (BOPIB núm. 60, d'1 d'agost de 2012).
Quin cost tenen els actuals programes de comptabilitat de
les empreses públiques que depenen de la conselleria?
Els programes de la comptabilitat, que estan utilitzant
actualment les empreses públiques dependents de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori són els mateixos que
s'utilitzaven durant l'anterior legislatura i un cost global de
37.673,72 euros.
Palma, 24 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 6243/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a ajuts per a
rehabilitació d'habitatge. (BOPIB núm. 60, d'1 d'agost de
2012).
En el marc del Pla Estratègic d'Habitatge 2008-2011,
regulat pel Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel
qual es regula el Pla estatal d'Habitatge i Rehabilitació 20092012, quantes ajudes ha concedit l'administració de les Illes
Balears?
En el marc del Pla Estratègic d'Habitatge 2009-2012, s'han
concedit un total de 17.802 ajuts.
Palma, 12 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Durant el mes de juliol del 2012 s'han realitzat 139
interrupcions voluntàries d'embaràs als hospitals de la sanitat
pública de les Illes Balears.
No s'han derivat pacients als centres autoritzats en el mes de
juliol del 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 6364/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a gerències
territorials ib-salut i nomenaments. (BOPIB núm. 62, de 7 de
setembre de 2012).
El BOIB, de 9 de juliol de 2012, estableix l'estructura de les
gerències territorials de l'ib-salut. Per quin motiu en el BOIB,
de 7 d'agost de 2012 es publica la resolució del nomenament
de la Sra. Laura Frontera i Almendro com a sotsdirectora
d'infermeria d'atenció primària de Mallorca del sector de
llevant que no existeix a la nova ordenació de l'ib-salut?
La convocatòria que inicia l'expedient administratiu es va
publicar en el BOIB, de 17 de juliol de 2012.
En data 21 de juliol de 2012, es publica en el BOIB el
Decret 63/2012, de 20 de juliol, pel qual s'estableix l'estructura
orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears,
mitjançant el qual es crea la gerència única d'AP.
En el Decret 63/2012 esmentat, la seva disposició transitòria
tercera estableix que "durant l'any 2012, es duran a terme les
operacions i els tràmits legals necessaris per adscriure tots els
recursos humans necessaris per la Gerència d'Atenció Primària
de Mallorca des de les gerències territorials a què es refereixen
les lletres b, c, d i e de l'article 19.2 i, si s'escau, dels serveis
centrals. Així mateix es duran a terme les operacions i tràmits
legals, prèvies les negociacions pertinents, per dur a terme
l'assignació de tots els recursos humans necessaris pel
desenvolupament de la seva activitat".
L'expedient administratiu ha de concloure's mitjançant la
resolució que bé deixi deserta la convocatòria, o bé adjudiqui la
plaça a un candidat.
Consultada l'assessoria jurídica del Servei de Salut i atès que
la disposició transitòria permet durant el 2012 dur a terme els
tràmits necessaris per adscriure tots els recursos humans i alhora
que el lloc de treball actualment és necessari i a més està cobert
en funcions per la candidata seleccionada (l'única que s'ha
presentat a la convocatòria), ha de resoldre's l'adjudicació.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 6339/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a operacions
interrupció voluntària embaràs. (BOPIB núm. 62, de 7 de
setembre de 2012).
Quantes interrupcions voluntàries d'embaràs s'han realitzat
a la sanitat pública durant el mes de juliol de 2012? I quantes
s'han realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-ho
durant el mes de juliol de 2012 i que hagin de ser abonades per
l'ib-salut?

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 6365/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a condicions
contractació sotsdirectora infermeria. (BOPIB núm. 62, de 7
de setembre de 2012).
En cas de destitució, preveu el contracta de la Sra. Laura
Frontera i Almendro, com sotsdirectora d'infermeria d'atenció
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primària de Mallorca del sector de llevant, qualque
indemnització? En cas afirmatiu, indicar la quantia.
La clàusula 5.3 del contracte estableix:
"No és procedent cap indemnització per l'extinció del
contracte durant el període de pròrroga ni per causes distintes a
les expressades en aquest punt, llevat d'aquelles que s'hagin
d'abonar per imperatiu legal, si s'hi s'escauen."
La clàusula 5.4:
"En matèria d'indemnitzacions serà aplicable l'establert a
l'apartat 4 de l'article 21 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del
sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears."
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 6385/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a relació
nomenaments 1 de juliol de 2011 a 31 de maig de 2012.
(BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Relació de persones nomenades com a personal eventual de
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social entre dia 1
de juliol de 2011 i 31 de maig de 2012.
Les persones nomenades personal eventual són les següents:
- Aranzazu Mulet i Alonso (cap de Gabinet).
- Clara Gómez i Alonso (responsable de Comunicació).
- María del Mar Pulido i Sancho (assessora tècnica).
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 6386/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a relació
nomenaments de 31 de maig a 24 d'agost de 2012. (BOPIB
núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Relació de persones nomenades com a personal eventual de
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social entre dia 31
de maig i 24 d'agost de 2012.
La persona nomenada personal eventual és la següent:
- María Esther Gil-Zorzo (assessora tècnica).
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 6387/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a relació
nomenament Sra. Esther Gil-Zorzo. (BOPIB núm. 62, de 7 de
setembre de 2012).
La Sra. Esther Gil-Zorzo, nomenada personal eventual de
la Conselleria de Salut Família i Benestar Social el passat dia
2 d'agost de 2012, substitueix qualque persona?
La Sra. Esther Gil-Zorzo no substitueix cap persona. el
personal eventual o de confiança cessa automàticament quan
cessa l'autoritat que els nomena, en conseqüència, tot el personal
de confiança adscrit al Govern anterior, va cessar amb el
cessament del conseller.
La relació de llocs de fina de personal eventual al servei de
la comunitat autònoma fou aprovada pel Consell de Govern de
dia 1 de juliol de 2011 (BOIB núm. 101, de 2 de juliol de 2011).
Aquest acord suposava una minva en el nombre d'eventuals, així
com els imports retributius a percebre. El lloc de feina que
ocupa la Sra. Gil-Zorzo com a personal eventual, se va crear dia
2 de juliol del 2012, amb data d'efectes de dia 20 de juny de
2011 i des de la data vacant.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 6388/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a relació
nomenament Sra. Esther Gil-Zorzo (II). (BOPIB núm. 62, de
7 de setembre de 2012).
Qui ha dimitit o ha cessat prèviament al nomenament de la
Sra. Esther Gil-Zorzo com a personal eventual de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social el passat dia 2
d'agost de 2012?
Ningú no ha dimitit o cessat prèviament al nomenament de
la Sra. Esther Gil-Zorzo. El personal eventual o de confiança
cessa automàticament quan cessa l'autoritat que els nomena. En
conseqüència, tot el personal de confiança adscrit al Govern
anterior, va cessar amb el cessament del conseller.
La relació de llocs de fina de personal eventual al servei de
la comunitat autònoma fou aprovada pel Consell de Govern de
dia 1 de juliol de 2011 (BOIB núm. 101, de 2 de juliol de 2011).
Aquest acord suposava una minva en el nombre d'eventuals, així
com els imports retributius a percebre. El lloc de feina que
ocupa la Sra. Gil-Zorzo com a personal eventual, se va crear dia
2 de juliol del 2012, amb data d'efectes de dia 20 de juny de
2011 i des de la data vacant.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 6389/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a retribucions de
la Sra. Esther Gil-Zorzo (IV). (BOPIB núm. 62, de 7 de
setembre de 2012).
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Quines funcions i/o tasques desenvoluparà la Sra. Esther
Gil-Zorzo nomenada personal eventual de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social al lloc d'assessora tècnica, el
passat dia 2 d'agost de 2012?
La Sra. Esther 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 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.

El nombre de factures emeses per l'Hospital Mateu Orfila de
Menorca en el concepte i en el període preguntat ha estat zero.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 6402/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures Hospital
Can Misses d'Eivissa. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).

Ordre de Publicació
AV)
A les preguntes RGE núm. 6391/12 a 6393/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
retribucions de la Sra. Esther Gil-Zorzo (I a III). (BOPIB núm.
62, de 7 de setembre de 2012).

Quantes factures han estat emeses a l'Hospital Can Misses
d'Eivissa per l'emissió de còpies de la història clínica, així com
per l'emissió d'altres documents que formen igualment part de
la història (informes, informes de certificats mèdics, resultats
de proves emmagatzemades en discs compactes, etcètera), a
persones amb dret a l'assistència sanitària (amb targeta
sanitària individual), des de juliol de 2011 a dia 23 d'agost de
2012?

Quina retribució econòmica rebrà la Sra. Esther Gil-Zorzo
nomenada personal eventual de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social el passat dia 2 d'agost de 2012?
Rebrà qualque plus de productivitat i/o compliment
d'objectius? Rebrà qualque tipus de gratificació, ajuda,
complement, o similars, de caire econòmic o no econòmic?

L'Hospital de Can Misses d'Eivissa no ha emès cap factura
per l'emissió d'altres documents que formen igualment part de
la història (informes, informes i certificats mèdics, resultats de
proves emmagatzemades en discs compactes, etc.), a persones
amb dret a l'assistència sanitària (amb targeta sanitària
individual), des de juliol de 2011 a dia 23 d'agost de 2012.

El lloc de feina d'assessor tècnic de la Conselleria de Salut
i Consum, que amb l'anterior Govern estava retribuït amb
49.767,54 euros (Acord de Consell de Govern de 3 de març de
2010, BOIB núm. 37, de 6 de març de 2010), passa a una
retribució actual de 46.283,81 euros anuals (Acord de Consell
de Govern de l'1 de juliol de 2011, BOIB núm. 101, de 2 juliol
de 2012). A aquest import s'ha de descomptar la suspensió
acordada de la paga extra del mes de desembre que afecta a alts
càrrecs i personal eventual o de confiança de la CAIB.
Aquest i no altre import retributiu, és el que cobrarà la Sra.
Gil-Zorzo.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AX)
A les preguntes RGE núm. 6400/12 i 6401/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
factures Hospital Mateu Orfila de Menorca (I i II) (BOPIB
núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Quantes factures han estat emeses a l'Hospital Mateu
Orfila de Menorca per l'emissió de còpies de la història
clínica, així com per l'emissió d'altres documents que formen
igualment part de la història (informes, informes de certificats
mèdics, resultats de proves emmagatzemades en discs
compactes, etcètera), a persones amb dret a l'assistència
sanitària (amb targeta sanitària individual), des de juliol de
2011 a dia 23 d'agost de 2012?, i a persones que no tenen
reconegut el dret a l'assistència sanitària, o en aquells casos
que hi ha un tercer obligat al pagament, des de juliol de 2011
a dia 23 d'agost de 2012?

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

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 6403/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures Hospital
Can Misses d'Eivissa (II). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre
de 2012).
Quantes factures han estat emeses a l'Hospital Can Misses
d'Eivissa per l'emissió de còpies de la història clínica, així com
per l'emissió d'altres documents que formen igualment part de
la història (informes, informes de certificats mèdics, resultats
de proves emmagatzemades en discs compactes, etcètera), a
persones que no tenen reconegut el dret a l'assistència
sanitària, o en aquells casos que hi ha un tercer obligat al
pagament, des de juliol de 2011 a dia 23 d'agost de 2012?
L'Hospital de Can Misses d'Eivissa no ha emès cap factura
per l'emissió de còpies de la històrica clínica, així com per
l'emissió d'altres documents que formen igualment part de la
història (informes, informes de certificats mèdics, resultats de
proves emmagatzemades en discs compactes, etc.), a persones
que no tenen reconegut el dret a l'assistència sanitària, o en
aquells casos que hi ha un tercer obligat al pagament, des de
juliol de 2011 a dia 23 d'agost de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 6404/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures Hospital
de Formentera. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).

igualment part de la història (informes, informes de certificats
mèdics, resultats de proves emmagatzemades en discs
compactes, etc.) a persones amb dret a l'assistència sanitària
(amb targeta sanitària individual), des de juliol de 2011 a dia
23 d'agost de 2012?

Quantes factures han estat emeses a l'Hospital de
Formentera per l'emissió de còpies de la història clínica, així
com per l'emissió d'altres documents que formen igualment
part de la història (informes, informes de certificats mèdics,
resultats de proves emmagatzemades en discs compactes,
etcètera), a persones amb dret a l'assistència sanitària (amb
targeta sanitària individual), des de juliol de 2011 a dia 23
d'agost de 2012?

A persones amb targeta sanitària es varen emetre 6 factures,
totes corresponents al sector Ponent.
A la Instrucció 13/2012, de 18 de setembre, de la directora
general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual
s'estableixen criteris d'actuació en relació amb el cobrament de
les còpies de les històries clíniques del sistema sanitari públic de
les Illes Balears a usuaris que tenen reconegut el dret a
l'assistència sanitària, es recordà a totes les gerències el
necessari compliment de la normativa vigent i, si s'havia cobrat
per error a persones amb dret a l'assistència sanitària, s'hauria de
retornar el cobrat indegudament d'ofici.

L'Hospital de Formentera no ha emès cap factura per
l'emissió d'altres documents que formen igualment part de la
història (informes, informes i certificats mèdics, resultats de
proves emmagatzemades en discs compactes, etc.), a persones
amb dret a l'assistència sanitària (amb targeta sanitària
individual), des de juliol de 2011 a dia 23 d'agost de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 6405/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures Hospital
de Formentera (II). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).
Quantes factures han estat emeses a l'Hospital de
Formentera per l'emissió de còpies de la història clínica, així
com per l'emissió d'altres documents que formen igualment
part de la història (informes, informes de certificats mèdics,
resultats de proves emmagatzemades en discs compactes, etc.),
a persones que no tenen reconegut el dret a l'assistència
sanitària, o en aquells casos que hi ha un tercer obligat al
pagament, des de juliol de 2011 a dia 23 d'agost de 2012?
L'Hospital de Formentera no ha emès cap factura per
l'emissió de còpies de la històrica clínica, així com per l'emissió
d'altres documents que formen igualment part de la història
(informes, informes de certificats mèdics, resultats de proves
emmagatzemades en discs compactes, etcètera), a persones que
no tenen reconegut el dret a l'assistència sanitària, o en aquells
casos que hi ha un tercer obligat al pagament, des de juliol de
2011 a dia 23 d'agost de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 6406/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures centres
de salut de l'àrea de Mallorca. (BOPIB núm. 62, de 7 setembre
de 2012).
Quantes factures han estat emeses als centres de salut de
l'àrea de Mallorca per l'emissió de còpies de la història
clínica, així com per l'emissió d'altres documents que formen

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

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 6407/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures centres
de salut de l'àrea de Mallorca (II). (BOPIB núm. 62, de 7
setembre de 2012).
Quantes factures han estat emeses als centres de salut de
l'àrea de Mallorca per l'emissió de còpies de la història
clínica, així com per l'emissió d'altres documents que formen
igualment part de la història (informes, informes de certificats
mèdics, resultats de proves emmagatzemades en discs
compactes, etc.) a persones que no tenen reconegut el dret a
l'assistència sanitària o en aquell casos en què hi ha un tercer
obligat al pagament, des de juliol de 2011 a dia 23 d'agost de
2012?
No ha emès cap factura per l'emissió de còpies de la història
clínica, així com per l'emissió d'altres documents que formen
igualment part de la història (informes, informes de certificats
mèdics, resultats de proves emmagatzemades en discs
compactes, etc.) a persones que no tenen reconegut el dret
d'assistència sanitària o en aquells casos en què hi ha un tercer
obligat al pagament des de juliol de 2011 a dia 23 d'agost de
2012.
A la Instrucció 13/2012, de 18 de setembre, de la directora
general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual
s'estableixen criteris d'actuació en relació amb el cobrament de
les còpies de les històries clíniques del sistema sanitari públic de
les Illes Balears a usuaris que tenen reconegut el dret a
l'assistència sanitària, es recordà a totes les gerències el
necessari compliment de la normativa vigent i, si s'havia cobrat
per error a persones amb dret a l'assistència sanitària, s'hauria de
retornar el cobrat indegudament d'ofici.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 6408/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures
Fundació Hospital Son Llàtzer. (BOPIB núm. 62, de 7
setembre de 2012).
Quantes factures han estat emeses a la Fundació Hospital
Son Llàtzer per l'emissió de còpies de la història clínica, així
com per l'emissió d'altres documents que formen igualment
part de la història (informes, informes de certificats mèdics,
resultats de proves emmagatzemades en discs compactes, etc.)
a persones amb dret a l'assistència sanitària (amb targeta
sanitària individual) des de juliol de 2011 a dia 23 d'agost de
2012?
Total factures: 202. A la instrucció 13/2012, de 18 de
setembre, de la directora general del Servei de Salut de les Illes
Balears, per la qual s'estableixen criteris d'actuació en relació
amb el cobrament de les còpies de les històries clíniques del
sistema sanitari públic de les Illes Balears a usuaris que tenen
reconegut el dret a l'assistència sanitària, es recordà a totes les
gerències el necessari compliment de la normativa vigent i, si
s'havia cobrat per error a persones amb dret a l'assistència
sanitària, s'hauria de retornar el cobrat indegudament d'ofici.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 6409/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures
Fundació Hospital Son Llàtzer (II). (BOPIB núm. 62, de 7 de
setembre de 2012).
Quantes factures han estat emeses a la Fundació Hospital
Son Llàtzer per l'emissió de còpies de la història clínica, així
com per l'emissió d'altres documents que formen igualment
part de la història (informes, informes de certificats mèdics,
resultats de proves emmagatzemades en discs compactes,
etcètera), a persones que no tenen reconegut el dret a
l'assistència sanitària, o en aquells casos que hi ha un tercer
obligat al pagament, des de juliol de 2011 a dia 23 d'agost de
2012?

de proves emmagatzemades en discs compactes, etc.) a
persones amb dret a l'assistència sanitària (amb targeta
sanitària individual) des de juliol de 2011 a dia 23 d'agost de
2012?
Entre el juliol i el dia 23 d'agost de 2012, la Fundació
Hospital d'Inca va emetre un total de 103 factures en concepte
de la història clínica, completa o parcial.
A la instrucció 13/2012, de 18 de setembre, de la directora
general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual
s'estableixen criteris d'actuació en relació amb el cobrament de
les còpies de les històries clíniques del sistema sanitari públic de
les Illes Balears a usuaris que tenen reconegut el dret a
l'assistència sanitària, es recordà a totes les gerències el
necessari compliment de la normativa vigent i, si s'havia cobrat
per error a persones amb dret a l'assistència sanitària, s'hauria de
retornar el cobrat indegudament d'ofici.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 6435/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a previsió de
places escolars per etapes i municipis (IV). (BOPIB núm. 62,
de 7 de setembre de 2012).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places escolars d'educació infantil i
primària en el municipi d'Alaior per al curs 2012-2013?
La previsió de places escolars per a quart d'educació infantil
(3 anys), s'ha realitzat adoptant com a referència les dades
patronals del municipi corresponents als infants nascuts durant
l'any 2009.
Per a la resta de nivells de l'etapa d'educació infantil i
d'educació primària, s'analitza el nombre de places disponibles,
relacionant-les amb les necessitats d'escolarització ja existents
i se n'aplica l'increment en funció de la demanda de places
durant el procés d'admissió d'alumnes convocat per al curs
escolar següent.
Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

No s'ha fet cap factura a persones que no tenen reconegut el
dret a l'assistència sanitària.
Ordre de Publicació
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 6412/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a factures
Fundació Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 62, de 7 setembre de
2012).
Quantes factures han estat emeses a la Fundació Hospital
d'Inca per l'emissió de còpies de la història clínica, així com
per l'emissió d'altres documents que formen igualment part de
la història (informes, informes de certificats mèdics, resultats

BI)
A la Pregunta RGE núm. 6441/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a previsió de
places escolars per etapes i municipis (X). (BOPIB núm. 62, de
7 de setembre de 2012).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places escolars d'educació secundària
per al curs 2012-2013 en el municipi d'Es Castell?
Les previsions per al curs 2012-2013, corresponents a 1er
d'ESO, s'han realitzat en base a les dades d'alumnes matriculats
a 6è d'educació primària durant el curs escolar 2011-2012
(incloent-hi la reserva interna per a alumnes que no
promocionen a 1er d'ESO, o que ho faran finalment). També es

BOPIB núm. 83 - 25 de gener de 2013
realitza una planificació prenent en consideració l'alumnat de
centres de primària adscrits a centres de secundària.
Per a la resta de nivells d'ESO, es té en compte la reserva
interna del mateix centre de cara al proper nivell de secundària
i es fa una previsió en funció de la matrícula (alumnes que han
solAlicitat plaça durant el procés i que provenen d'altres centres
educatius).
La matrícula real (una vegada finalitzat el període de
matrícula als centres), serà l'indicador final de les necessitats de
places, en funció de l'oferta existent i determinarà les
intervencions a realitzar per tal d'ajustar oferta i demanda.
Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 6455/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a previsió de
places escolars per etapes i municipis (XXIV). (BOPIB núm.
62, de 7 de setembre de 2012).
Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places escolars de batxillerat per al
curs 2012-2013 en el municipi de Ciutadella?
Les previsions per al curs 2012-2013, corresponents a
batxillerat, s'han realitzat en base a les dades d'alumnes
matriculats a 4t d'ESO i 1er de batxillerat durant el curs escolar
2011-2012 (incloent-hi la reserva interna per a alumnes que no
promocionen a 1er de Batxillerat o que ho faran finalment).
També es realitza una planificació prenent en consideració
l'alumnat de centres de secundària adscrits a centres de
secundària (IES), o centres concertats.
Es fa una previsió en funció de la matrícula (alumnes que
han solAlicitat plaça durant el procés i que provenen d'altres
centres educatius).
La matrícula real (una vegada finalitzat el període de
matrícula als centres), serà l'indicador final de la necessitat de
places en funció de l'oferta existent i determinarà les
intervencions a realitzar per tal d'ajustar oferta i demanda.
Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 6521/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla
d'ordenació de la badia de Fornells. (BOPIB núm. 62, de 7 de
setembre de 2012).
Quin és l'estat de tramitació del Pla d'ordenació de la
badia de Fornells del terme municipal d'Es Mercadal?
No s'ha trobat l'expedient administratiu relatiu al
procediment d'aprovació del Pla d'ordenació de la badia de
Fornells.
Sí tenim coneixement de què l'esmentat pla fou aprovat
inicialment per la Direcció General del Litoral de la Conselleria
de Medi Ambient del Govern, segons es desprèn de l'anunci
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aparegut en el BOIB núm. 117, de 29 de setembre de 2001,
d'informació pública de l'esmentat pla pel termini d'un mes, a
l'efecte de què es poguessin presentar alAlegacions, termini que
posteriorment fou ampliat en 15 dies hàbils més, segons consta
al BOIB núm. 127, de 23 d'octubre de 2001.
A tot això, resulta rellevant tenir en compte que el
procediment es va incoar pel Servei de Ports, que a l'any 2001
estava a la Direcció General de Litoral de la Conselleria de
Medi Ambient, si bé a la següent legislatura va passar a una
altra conselleria (Obres Públiques, Habitatge i Territori) i
posteriorment a l'empresa pública Ports de les Illes Balears.
Palma, 18 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 6533/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 del
pressupost de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social durant l'exercici 2012 fins la data de la resposta, a la
que consti almenys la data de pagament, el concepte i l'import.
Us inform que, s'ha fet la consulta al sistema comptable i el
resultat és un major de despeses de 668 pàgines, per això nos 'ha
fet la impressió en paper i està a la seva disposició a aquestes
dependències si el volen consultar.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 6535/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB núm. 62, de 7 de
setembre de 2012).
Ateses les característiques i l'extensió de la resposta, queda
dipositada al Registre General de la cambra a disposició dels
senyors diputats i les senyores diputades.
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Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 6537/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol IV de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).

Relació dels viatges realitzats pel conseller de Salut,
Família i Benestar Social amb càrrec al pressupost públic des
de l'inici de la legislatura fins a data de la resposta.
Especificant les dates d'aquests, el destí i el motiu del viatge.
•
•

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol IV
del pressupost de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori durant l'exercici 2012 fins la data de la resposta, a
la que consti almenys la data de pagament, el concepte i
l'import.
Amb càrrec al capítol IV no es tramiten factures, únicament
es tramiten expedients de transferències a ens del sector públic
i subvencions corrents.
Palma, 22 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

•

•
•

•

Dia 6-09-2012 a Madrid, Ple de la Comissió de Recursos
Humans del SNS.
Dia 20-08-2012 a Eivissa, reunions Consell Insular d'Eivissa
i a l'Hospital de Can Misses.
Dia 13-08-2012 a Menorca, visita institucional al Consell de
Menorca i signatura de 5 convenis entre el consell i la
conselleria i visita a l'Hospital Mateu Orfila.
Dia 1-08-2012 a Madrid, reunió al Ministeri.
Dia 23-07-2012 a Eivissa i Formentera, visita Hospital Can
Misses i Hospital de Formentera i Junta Rectora Consorci
Recursos Sociosanitaris i Assistencials al Consell d'Eivissa.
Dia 10-07-2012 a Madrid, Consell Territorial del sistema
per a l'autonomia i atenció a la dependència del ministeri.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 6540/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 6617/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
interrupcions voluntàries d'embaràs agost 2012. (BOPIB núm.
62, de 7 de setembre de 2012).

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 del
pressupost de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social durant l'exercici 2012 fins la data de la resposta, a la
que consti almenys la data de pagament, el concepte i l'import.

Quantes interrupcions voluntàries d'embaràs s'han realitzat
a la sanitat pública durant el mes d'agost de 2012? Quantes
s'han realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-ho
durant el mes d'agost de 2012 i que hagin de ser abonades per
l'ib-salut?

El capítol 4 del pressupost de la comunitat autònoma de les
Illes Balears correspon, dins la classificació econòmica, al títol
de "transferències corrents" que poden ser:
- A l'Estat.
- Al Servei de Salut.
- Al sector públic instrumental i altres ens del sector públic.
- A comunitats autònomes.
- A corporacions locals.
- A empreses privades.
- A famílies i institucions sense fi de lucre.
- A l'exterior.
Per aquest motiu, els expedients que es tramiten a càrrec
d'aquest capítol no tenen una factura com a document per fer el
seu pagament, sinó una resolució ja que per la seva naturalesa
no hi ha una entrega de béns, obres o serveis com en els casos
dels capítols 2 i 6.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 6547/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a viatges realitzats
pel conseller de Salut, Família i Benestar Social. (BOPIB núm.
62, de 7 de setembre de 2012).

Durant el mes d'agost de 2012 s'han realitzat 114
interrupcions voluntàries d'embaràs als hospitals de la sanitat
pública de les Illes Balears.
No s'han derivat pacients als centres autoritzats en el mes
d'agost de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 6735/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a becut vermell.
(BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).
Ateses les característiques i l'extensió de la resposta, queda
dipositada al Registre de la cambra a disposició dels senyors
diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 6777/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a benzinera a
Santa Eulària des Riu. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de
2012).
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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 coneixement el Govern que l'Ajuntament
de Santa Eulària des Riu ha autoritzat la reconstrucció i
obertura d'una benzinera a Santa Gertrudis? Considera el
Govern que és compatible l'obertura d'una benzinera al mateix
indret del vessament amb la recuperació de l'aqüífer que hi ha
a sota?
La Direcció General de Recursos Hídrics va autoritzar
(novembre 2011), a petició de l'Ajuntament de Santa Eulària des
Riu, les obres per instalAlar aquesta nova benzinera promoguda
per Microclima Desarrollos SA. L'autorització es va condicionar
al compliment d'un seguit de condicions que permetran tenir la
màxima seguretat front a possibles fuites. Les principals
condicions són:
• Els tancs de combustible han de ser de doble paret i han
d'estar disposats dins d'una cubeta de formigó.
• S'han de construir 4 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 l'estació de servei i dos
pous aigües avall.
• 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.
El fet d'obrir una nova benzinera en el mateix indret de
l'anterior no és incompatible amb la descontaminació de
l'aqüífer.
Aquesta afirmació es basa en el fet de què els tancs de la
nova benzinera s'ubicaran en un terreny que va ser netejat
durant el procés de descontaminació de l'aqüífer. Així, aquestes
terres es varen sotmetre a un procés de descontaminació
anomenat "biopila". Aquest procés de descontaminació
consisteix en extreure el material del subsòl del voltant dels
dipòsits antics, disposar-lo a l'intempèrie i accelerar el procés de
descontaminació de la terra. Quan aquesta terra està
descontaminada, pot tornar-se fer servir per omplir el forat
obert.
Per tant, el terreny on s'ubicaran els nous dipòsits ha
estat sotmès a un procés de descontaminació.
Palma, 16 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 6778/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a benzinera a
Santa Eulària des Riu (II). (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): Quines actuacions ha dut a terme al
respecte el Govern de les Illes Balears en els darrers anys?
Des de l'inici de la descontaminació, el Govern de les Illes
Balears ha duit a terme diverses accions encaminades a la
descontaminació de l'aqüífer que han estat englobades en una
sèrie de projectes, entre les quals destaquen un procés
d'oxidació química, un procés de monitoreig i control, un procés
de control de qualitat químic, així com determinades actuacions
urgents.
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Els treballs es poden resumir de la següent manera:
1. Estudi de caracterització de l'abocament i de l'aqüífer
(2003).
2. Creació d'una barrera hidràulica per al control del flux
subterrani (2003).
3. Bombeig i tractament d'aigües contaminades (uns 50.000
m3 d'aigua) (torre d'stripping) (d'octubre de 2003 a finals de
2007).
4. Descontaminació del focus i recuperació dels sòls
contaminats (biopiles) (de novembre de 2004 a setembre de
2005).
5. Biorremediació estimulada de l'aqüífer (de febrer de 2005 a
juliol de 2006).
6. Oxidació química de les aigües (d'agost de 2006 a setembre
de 2008).
7. Monitoreig i control amb oxidacions puntuals (setembre de
2008 a setembre de 2010).
8. Control analític (2011 a l'actualitat).
A la darrera fase de control que començà l'any 2011 i que ha
assumit la Direcció General de Recursos Hídrics, es preveia la
realització d'analítiques anuals per tenir un control de l'evolució
de la contaminació.
Palma, 16 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 6796/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a incendis a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).
Quines mesures ha pres o prendrà la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per palAliar els efectes
dels incendis a les Illes Balears?
El 15 d'octubre acabarà una època de perill d'incendis
forestals excepcionalment complicada a les Illes Balears,
especialment a l'illa de Mallorca, per la simultaneïtat, la
intencionalitat i la continuïtat dels incendis. Aquest estiu la
comunitat autònoma ha patit 139 incendis, dels quals 103 han
tingut lloc a Mallorca.
A més, durant tot el període de risc, s'ha mantingut la
gravetat potencial dels incendis a causa d'unes condicions
meteorològiques molt adverses, caracteritzades per l'absència
continuada de precipitacions i unes temperatures
extremadament elevades.
Amb les greus dificultats que s'han esdevingut aquest estiu,
és important destacar que gràcies a les tasques de prevenció,
primer, i als treballs d'extinció, després, els danys que hem
hagut d'afrontar han estat menors dels que hauríem pogut patir.
Malgrat aquestes severes circumstàncies, els danys
ambientals i econòmics provocats pels incendis forestals durant
el 2012 no han estat descomunals (349,5 hectàrees),
principalment gràcies a la coordinació i l'eficàcia de l'operatiu
d'extinció de la comunitat autònoma, les brigades i les tècnics
de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), els bombers, els
agents de medi ambient, les unitats de Protecció Civil i
Emergències, els cossos i forces de seguretat, les policies locals,
la Unitat Militar d'Emergències, etc. Els quals mereixen el
nostre coneixement per la magnífica tasca que han duit a terme
durant tota la campanya estival.
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Les mesures que s'adopten per palAliar els danys de
qualsevol incendi forestal que afecta els espais naturals de les
nostres illes s'organitzen en les quatre fases següents:
1. Intervencions immediates necessàries per garantir la
seguretat de persones, infraestructures i béns.
2. Avaluació dels danys i si és necessari, elaboració d'un pla de
restauració de la zona afectada.
3. Aplicació de mesures correctores per evitar fenòmens
erosius o de generació de plagues.
4. Seguiment de la regeneració natural i suport a la restauració
de la coberta vegetal.
Aquestes actuacions es programen i s'executen en
colAlaboració amb els titulars afectats, amb els mitjans propis de
l'administració forestal de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i de les brigades forestals de l'IBANAT, que durant els
mesos d'hivern duen a terme les tasques de restauració de les
superfícies afectades pels incendis.
Per acabar, cal destacar l'aprovació del Decret llei 7/2012,
de 15 de juny, de mesures urgents per a l'activació econòmica
en matèria d'indústria i energia, i altres activitats, que estableix
mecanismes de suport a l'ús de biomassa forestal per crear
energia, a fi de fomentar l'aprofitament dels combustibles
forestals i la retirada de la fusta cremada quan la restauració de
les zones afectades per incendis forestals ho requereixi.
Palma, 18 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BV)
A les preguntes RGE núm. 6797/12 a 6799/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
recaptació d'SFM (I a III). (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre
de 2012).
Quina ha estat la recaptació d'SFM durant el mesos
d'octubre, de novembre i de desembre de 2011?
La recaptació d'SFM durant el mes d'octubre de 2011 fou de
439.465,28 euros.
La recaptació d'SFM durant el mes de novembre de 2011
fou de 429.011,18 euros.
La recaptació d'SFM durant el mes de desembre de 2011 fou
de 405.531,03 euros.
Palma, 8 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 6818/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
habitatges de l'IBAVI a Alaior (II). (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).
En quina situació (buides, llogades, venudes,...) es troben
els habitatges de l'IBAVI situats a Alaior al carrer Sant
Antoni?
Actualment l'edificació dels 14 habitatges de protecció
pública que l'IBAVI promou al carrer Sant Antoni, o Baixa Mar,

97, a Alaior, es troba amb un percentatge d'obra pendent
d'execució del 29,03%, amb una previsió de quatre mesos per al
seu acabament i recepció de l'obra.
Palma, 15 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BY)
A la Pregunta RGE núm. 6819/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
habitatges de l'IBAVI a Alaior (III). (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).
Quina sortida pensa donar el Govern de les Illes Balears en
el supòsit de què a Alaior es trobin habitatges de protecció
oficial buits?
Els habitatges de les promocions de 8H i de 14H d'Alaior
(aquesta actualment en execució d'obra), estan integrats a la
tercera línia d'actuació del Pla Lloguer 2012. De la primera,
s'han adjudicat fins i del nombre de 6 oferts, 5 habitatges en
règim de lloguer.
Palma, 15 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BZ)
A la Pregunta RGE núm. 6855/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a visites de
cardiologia. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).
Quines visites de cardiologia s'han efectuat a Formentera
des de juny de 2011 a juny de 2012 indicant-ne la relació mes
per mes?
A l'Hospital de Formentera, els malalts de cardiologia els
assumeix el servei de medicina interna. Si algun pacient
requereix la visita de l'especialista, es desplaça a Eivissa, on és
visitat pel servei de cardiologia de l'Hospital Can Misses.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CA)
A la Pregunta RGE núm. 6857/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a segon
acompanyant als desplaçaments de pacients. (BOPIB núm. 64,
de 21 de setembre de 2012).
Quins són els criteris que segueix la Conselleria de Salut
per concedir el desplaçament d'un segon acompanyant quan un
pacient de les altres illes s'ha de desplaçar a l'Hospital de
referència Son Llàtzer?
La legislació que aplica la Conselleria de Salut per concedir
el desplaçament d'un segon acompanyant és:
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"Decret 41/2004, de dia 23 d'abril, pel qual es regulen les
compensacions per desplaçament dels usuaris del servei de salut
de les Illes Balears".
Article 4. Requisits per a la percepció de les compensacions
Per percebre la compensació per desplaçament s'han de
donar les següents circumstàncies:
1. Que el trasllat per rebre assistència sanitària fora de l'àrea
de salut de la localitat de residència hagi estat autoritzada pel
servei balear de salut de les Illes Balears.
2. Les compensacions s'han d'aplicar també als
acompanyants quan per la situació assistencial del pacient sigui
imprescindible l'ajuda d'una altra persona durant el
desplaçament i hagi estat autoritzat pel servei de salut de les
Illes Balears. En tot cas, s'ha d'autoritzar el trasllat amb
acompanyant quan el pacient sigui menor de 18 anys o
incapacitat legal.
"Instrucció 4/2010 del director general del servei de salut de
les Illes Balears, per la qual es modifiquen i actualitzen les
compensacions per desplaçament dels usuaris del servei de salut
de les Illes Balears per raó d'assistència sanitària i el
procediment per obtenir-les".
4.3 Acompanyants
c) A proposta del facultatiu que atén el pacient o de la
inspecció mèdica, l'òrgan competent del servei de salut pot
autoritzar dos acompanyants quan ho exigeixin determinades
circumstàncies especials.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CB)
A la Pregunta RGE núm. 6866/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs. (BOPIB núm. 64, de 21 setembre de
2012).
Quin és el número de dones menors de 18 anys a les Illes
Balears que han prescindit d'informar als seus representats
legals fent ús de l'excepcionalitat recollida en l'article 13.4 de
la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs,
desglossada pels anys de la dona?
Hospital Universitari Son Espases: des del moment en què
assumim el servei de les interrupcions voluntàries de l'embaràs
s'ha registrat un cas d'una pacient de 17 anys.
Hospital Son Llàtzer: des del moment en què assumim el
servei de les interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
registrat dos caos d'aquest tipus, els dos de 17 anys.
Hospital de Manacor: cap dona menor de 18 anys atesa a
l'hospital ha prescindit d'informar als seus pares o representants
legals de la interrupció de l'embaràs.
Hospital Comarcal d'Inca: des del moment en què assumim
el servi de les interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
registrat sis casos a menors de 18 anys.
Hospital Can Misses (Eivissa): des del moment en què
assumim el servei de les interrupcions voluntàries de l'embaràs
s'han registrat dos casos, els dos de 17 anys.
Hospital General Mateu Orfila: cap dona menor de 18 anys
atesa a l'hospital ha prescindit d'informar els seus pares o
representants legals de la interrupció de l'embaràs.
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El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CC)
A les preguntes RGE núm. 6884/12 i 6885/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relatives a
acomiadaments a ABAQUA. (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).
Quantes persones s'han acomiadat a l'empresa ABAQUA
i quin càrrec ocupaven? Quantes places han estat
amortitzades? Quines? Quins criteris s'han seguit per decidir
les places afectades i els criteris per als acomiadaments?
1. Per part de l'Agència Balear de l'Aigua i Qualitat
Ambiental no s'ha realitzat cap acomiadament, tan sols s'ha dut
a terme un Pla d'amortització de places.
2. S'han amortitzat un total de 76 places distribuïdes de la
següent manera:
Places dotades i ocupades:
10.
Places dotades vacants:
5.
Places sense dotar:
60.
Alta direcció:
1.
Places dotades i ocupades (10).
Cap de negociat i comptabilitat.
Xofer-ordenança.
Cap d'àrea de dessaladores.
Enginyer industrial.
Cap d'àrea construcció i sanejament I.
Tècnic grau mig coordinador seguretat.
Tècnic superior (2).
Pagès de Son Navata.
Encarregat fires (administratiu).
Places dotades vacants (5).
Director econòmic financer (vacant alta direcció).
Tècnic superior enginyer camins.
Administratiu.
Supervisor platges (2).
Places sense dotar vacants (60).
Auxiliar administratiu (12).
Administratiu (4).
Ajudant laboratori (2).
Cap d'àrea obres.
Cap d'àrea jurídica.
Cap d'àrea de premsa.
Cap de secció.
Controlador.
Controladors litoral (2).
Controlador d'obra (6).
Delineant (2).
Encarregat de fires.
Tècnic grau mig (12).
Tècnic grau mig enginyer.
Tècnic grau mig ITOP.
Tècnic superior (10).
Tècnic superior econòmiques.
Tècnic superior ciències mediambientals.
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3. A l'Agència Balear de l'Aigua no s'han dut a terme
acomiadaments. Els criteris objectius per procedir a
l'amortització de les places, atenent a la capacitat de treball de
l'àrea a la que es troben inscrites, el lloc de feina i les categories
actuals dels treballadors de l'àrea afectada, són els següents:

Ordre de Publicació
CF)
A la Pregunta RGE núm. 7018/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a tancament de Carn
Illa (I). (BOPIB núm. 65, de 28 de setembre de 2012).

1. Places vacants.
2. Edat més pròxima a la jubilació sempre que superin el
termini mínim de cotització per meritar el dret a la pensió de
jubilació i amb una edat inferior a dos anys a l'edat de jubilació
ordinària.
3. Treballadors amb manco antiguitat a l'empresa.
4. En base a les càrregues familiars.
5. Places no reservades a discapacitats.

Quins contactes ha mantingut la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori amb els responsables dels
escorxadors de Manacor i Felanitx, per tal de conèixer la
problemàtica provocada pel tancament de Carn Illa?

Palma, 18 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CD)
A la Pregunta RGE núm. 6935/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a gerent d'atenció
primària de Mallorca. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de
2012).
Relació de persones que es varen presentar a la
convocatòria del lloc de treball de gerent d'atenció primària de
Mallorca, publicada al BOIB del 7 d'agost de 2012.
La persona que es va presentar a la convocatòria va ser el Sr.
Guillem Mas i Estaràs.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
CE)
A la Pregunta RGE núm. 7009/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a problemes
de mobilitat als centres escolars. (BOPIB núm. 65, de 28
setembre de 2012).
Com resol la conselleria els problemes de mobilitat de les
persones amb cadira de rodes en els centres escolars que no
disposen d'ascensors?
El termini donat per la llei per adaptar-se a la supressió de
barreres arquitectòniques dels edificis públics existents era el 21
de maig de 2008. En el cas d'un centre escolar sense ascensor,
la persona o persones amb discapacitat motriu, s'intenta
reorganitzar els grups de tal manera que els corresponents a les
persones amb dificultats de moviment estiguin ubicats a aules
sense dificultats d'accés.
Palma, 17 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Aquesta qüestió que me planteja en pregunta escrita, ja li
vaig contestar personalment a la sessió de la Comissió
d'Economia celebrada el passat dia 27 de setembre de 2012 i en
conseqüència me remet al Diari de Sessions de la Comissió
d'Economia del Parlament de les Illes Balears, del qual extrec
literalment el següent:
"Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.
Bonet. Efectivament, n'hem parlat algunes vegades, en pla
oficial i en pla oficiós quan ens hem trobat, és un assumpte que
ens preocupa a tots i que tots des del primer moment teníem ben
clar que el tancament de l'escorxador de Palma ens duria molts
de problemes i que per sortir del pas el de Manacor i el de
Felanitx ens podrien servir.
Ho dic perquè la improvisació no hi era, ens ho vàrem
estudiar durant una sèrie de mesos i sabíem que per sortir del
pas ho podríem mirar. És veritat que hi havia veus que deien, veus interessades, lògicament, en els negocis respectius- que
Felanitx i Manacor bastaven per matar tot el que..., o per
sacrificar tot el que s'havia de sacrificar. Bé, però darrere de tot
sabem també que hi ha els interessos empresarials de cada una
de les bandes. A l'hora de la veritat també, des d'un primer
moment, teníem ben clar que aniríem molt ajustats, molt
ajustats i que de fet amb animals, el que deim nosaltres animals
grossos, vaques, vedells, cavalls..., hem tengut un problema
enorme, alguns se'ns sacrifiquen, encara que pocs, idò que aquí
ballàvem molt, molt ajustadets. També és veritat que des de
totes les organitzacions professionals agràries se'ns manifestava
la importància de mantenir obert l'escorxador de Palma i crec
que en això també vàrem coincidir totes les forces polítiques,
que és necessari o era necessari i continua sent necessari que
estigui obert".
Palma, 17 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
CG)
A la Pregunta RGE núm. 7024/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a noves
infraestructures. (BOPIB núm. 65, de 28 setembre de 2012).
Quina és la previsió de noves infraestructures educatives a
l'illa d'Eivissa?
A data d'avui -i entenent com a noves infraestructures nous
centres educatius- les previsions de noves infraestructures a curt
termini són:
• Nou CP Es Pratet (Eivissa). CP 6+12. Pressupost previst:
4.383.608,18 euros.
• Nou IES Santa Eulària. IES 4 línies. Pressupost previst
primera fase: 5.314.795,15 euros.
• Nou CP Sa Bodega. En construcció. Pressupost:
3.042.125,31 euros.
• Ampliació del CP Santa Gertrudis.
Informe d'estat de noves infraestructures a l'illa d'Eivissa
Nou CP Sa Bodega:
Antecedents: en data 9 d'octubre de 2009 se signà un
conveni de colAlaboració entre la comunitat autònoma de les
Illes Balears i l'Ajuntament d'Eivissa per la realització de les
obres de construcció del nou CP Sa Bodega.
L'ajuntament d'Eivissa, després de la licitació pública
convocada signà contracte d'obres amb l'empresa Vías y
Construcciones, SA (Vías en endavant) en data 29 d'octubre de
2010.
A causa de l'aparició de restes arqueològiques s'iniciaren
tasques d'excavació, la qual cosa dóna lloc finalment a la
formalització d'una acta de paralització temporal de les obres en
data 28 de març de 2011; suspensió que s'havia de mantenir
metre es redactava el corresponent projecte modificat.
En data 9 de febrer de 2012 es reprengueren les obres
mitjançant una acta d'aixecament de suspensió d'aquelles, en tot
allò que no estava afectat pel projecte modificat.
Després d'haver realitzat totes les passes administratives,
jurídiques i pressupostàries corresponents, en data 17 de juliol
de 2012 l'Ajuntament d'Eivissa adoptà acord mitjançant el qual
s'aprova el projecte modificat de reiterada cita.
Objecte: Construcció nou CEIP 6+12.
Pressupost: 3.042.125,31 (actualitzat al tipus d'IVA del
21%).
Estat del projecte: En construcció. Reiniciades les obres en
data 11 de setembre de 2012. Termini d'execució 12 mesos, data
de finalització prevista setembre de 2013.
Nou IES Santa Eulària
Antecedents: Per donar solució als problemes
d'escolarització del municipi de Santa Eulària del Riu i de la
manca d'infraestructures públiques s'acordà amb l'ajuntament la
signatura d'un conveni de colAlaboració pel finançament i la
construcció d'un nou institut de secundària. Aquest conveni
inclou l'ampliació i reforma del CEIP Santa Gertrudis.
Objecte: La construcció d'un nou IES de 4 línies, es faria en
dues fases. La primera consistirà en 4 línies d'ESO, sense
gimnàs, vestidors i cafeteria. El gimnàs és necessari segons el
RD 132/2010 per la qual cosa s'hauria de tenir en compte per
posar en funcionament la primera fase i mentre no s'hagi
construït la segona (cercar una alternativa, per exemple
municipal). La segona fase: els cicles formatius (nàuticopesquera) i el gimnàs, vestidors i cafeteria.
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Pressupost: 5.260.870,78 euros (IVA 21% inclòs).
Estat del projecte: signat sense conveni marc. Les passes a
seguir s'inicien amb la signatura del conveni marc.
Efectes: redacció de projecte; termini de redacció i
supervisió: 6 mesos.
Una vegada signat s'han de seguir les passes següents:
existència de crèdit per a la licitació de les obres, d'acord amb
el projecte redactat.
3.tramitació de l'expedient de contractació
3.1 tramitació municipal de l'expedient de contractació.
CP Santa Gertrudis
Antecedents: Per donar solució als problemes
d'escolarització del municipi de Santa Eulària del Riu i de la
manca d'infraestructures públiques s'acordà amb l'ajuntament la
signatura d'un conveni de colAlaboració pel finançament i
l'ampliació el CEIP Santa Gertrudis. Aquest conveni també
inclou la construcció d'un nou institut de secundària al municipi.
Objecte: Adaptar el CEIP Santa Gertrudis a 12 unitats.
Pressupost: 2.239.129,22 euros (IVA 21% inclòs).
Estat del projecte: Signat del conveni marc, juntament amb
la construcció del nou IES.
Efectes: Redacció de projecte; termini de redacció i
supervisió: 6 mesos.
Una vegada signat s'han de seguir les següents passes:
2. signatura del conveni específic corresponent al CEIP.
3. Tramitació de l'expedient de contractació.
3.1. Tramitació municipal de l'expedient de contractació.
CP Es Pratet
Antecedents: A inicis de la present legislatura s'adoptà la
decisió d'iniciar les tasques necessàries per a la construcció d'un
nou CEIP a Eivissa als efectes d'eliminar l'actual CEIP Es Pratet
conformat enterament per aules modulars.
En data 11 de setembre de 2012 se signà el conveni de
colAlaboració entre la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament
d'Eivissa per a l'execució i finançament de les obres.
A punt d'adjudicar-se la licitació d'aquest centre.
Objecte: nou CEIP, 2 línies.
Presssupost: 4.383.608,18 euros (cessió de crèdit).
Estat del projecte: en licitació, pendent d'adjudicació.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CH)
A la Pregunta RGE núm. 7067/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a accessos als
serveis de l'estació d'SFM de Sineu (II). (BOPIB núm. 65, de
28 de setembre de 2012).
Quin cost han tengut les obres per tapiar els accessos als
serveis de l'estació d'SFM de Sineu?
El tapiat dels accessos als serveis de l'estació de Sineu
d'SFM queda inclòs dins l'àmbit dels treballs del contracte de
conservació i manteniment integral dels serveis comuns de les
instalAlacions de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
La mà d'obra queda inclosa en el mateix contracte i no
existeix cost addicional de subministrament de materials, ja que
SFM disposa d'una petita provisió.
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Palma, 19 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació

solució temporal d'emergència o de forma continuada als
problemes de residus urbans de la resta d'illes si fos necessari.
5. No obstant el que s'ha comentat, el Govern de les Illes
Balears no té competència en matèria de planificació de residus
no perillosos. Aquesta competència li correspon als consells
insulars.

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

A la Pregunta RGE núm. 7113/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a previsió
d'incineració al PDS de RSU de Mallorca. (BOPIB núm. 65, de
28 de setembre de 2012).
Creu el Sr. Conseller que la previsió d'incinerar 700.000
tones/any de RSU del PDS de Mallorca va ser encertada o cal
revisar-la?
La previsió d'incineració establerta al PDS de Mallorca es
refereix a la capacitat d'incineració de les línees de forn que es
van projectar en el seu moment i que ara ja estan funcionant. La
capacitat d'incineració de la planta de Son Reus es va triar
referint-se a criteris tècnics.
1. El primer dels criteris és que a Mallorca no tenim una
producció constant de residus urbans, sinó que la producció de
residus és clarament estacional, de forma que tenim major punta
de producció a la temporada turística, sobretot entre els mesos
de juny a setembre. Si tenim en compte que els forns han de
tenir capacitat per incinerar, aquestes puntes, el dimensionament
de la incineradora es va realitzar per poder absorbir aquestes
puntes.
Per entendre-ho, durant el mes d'agost (any 2012), tenim una
punta de producció de residus a incinerar de 75.000 tones, sent
la capacitat de disseny de la incineradora de 70.000 tones
mensuals. Si la capacitat de la incineradora es reduís o es
revisés a la baixa, ens quedaríem amb una capacitat
d'incineració màxima per mes de 43.000 Tn (que correspondrien
a les 520.000 tones anuals incinerades al 2012). Això implicaria
una quantitat de tones de residus que haurien d'anar a
l'abocador, que a més a més s'hauria de construir, tenint una
incineradora ja construïda que té una capacitat de 70.000 tones
mensuals. En definitiva, disminuir la capacitat d'incineració.
2. El segon argument tècnic, és que els residus sòlids urbans
tenen un poder calorífic variable. Quan més baix és el poder
calorífic del fems, més costen de cremar i per tant, menys tones
es poden incinerar. (Això va associat a la humitat continguda en
el fems). L'estàndard de poder calorífic es troba en 1.850
Kcal/Kg, amb el qual es donen les xifres de tones de residus
urbans equivalents cremades. Si el poder calorífic del fems
baixa, la incineradora té capacitat per cremar menys tones. Per
tant, des del punt de vista tècnic és una incorrecció dir que la
capacitat de la incineradora és per cremar x tones, sinó per
cremar x Kcal. Això implica que la incineradora ha de tenir un
marge ampli amb els quals poder treballar, per tal de poder
absorbir les variacions del poder calorífic de les partides de
fems que arriben.
3. El tercer argument tècnic, és que una instalAlació o
infraestructura no es fa per 5 o 10 anys. La previsió
d'incineració es va fer a molts anys vista, en concret fins l'any
2041 (any que acaba la concessió de TIRME).
4. S'ha de pensar, per una altra banda, que Menorca, Eivissa
i Formentera actualment duen els seus residus urbans a
abocador. Tots els plans directors sectorials de residus de cada
illa complementen per poder dur residus d'una illa a una altra.
Tenint en compte l'any 2011, es van dur a abocador 155.000 tn
a la resta d'illes, es pot dir que la incineradora podria donar

Ordre de Publicació
CJ)
A la Pregunta RGE núm. 7300/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Pla forestal.
(BOPIB núm. 66, d'11 d'octubre de 2012).
Com justifica la conselleria el cost de la redacció del Pla
forestal en 278.000 euros?
El cost de redacció del pla, deriva de l'aplicació de les tarifes
oficialment establertes per a la realització d'encomanes de gestió
a l'empresa pública TRAGSATEC, a la que li ha estat
encomanada l'elaboració del pla com a mitjà propi de la CAIB.
Palma, 23 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CK)
A la Pregunta RGE núm. 7511/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a viatges oficials.
(BOPIB núm. 67, de 11 d'octubre de 2012).
Relació de viatges oficials efectuats pel conseller
d'Educació durant la present legislatura ( a fora de les Illes
Balears) amb la següent informació: 1.- Persones que
acompanyen el conseller; 2.- Cost de cadascun dels viatges,
especificant el cost d'avions, hotels, manutenció, etc.
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, queda
dipositada al Registre General de la cambra, a disposició dels
senyors diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
CL)
A la Pregunta RGE núm. 7611/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
patrimoni CAIB. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
Llistat d'obres d'art acceptades per la comunitat autònoma
de les Illes Balears entre 2003 i 2012 en què s'indiqui nom de
l'artista , any d'adquisició i cost total de l'obra.
S'adjunta la documentació detallada tal i com se solAlicita a
la pregunta parlamentària, s'especifica que el cost de les obres
acceptades és de 0 euros.
Marratxí, 27 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

BOPIB núm. 83 - 25 de gener de 2013
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra a disposició dels senyors
diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
CM)
A la Pregunta RGE núm. 7637/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
ressonàncies de genolls. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).
Quantes ressonàncies de genolls s'han fet des de l'1 de
gener fins al 30 de setembre de 2012? (detallat per hospitals de
la xarxa de salut de les Illes Balears)
Hospital Son Espases

RM de genoll
RM de genoll i artic. femoro-patelar

Hospital Son Llàtzer

RM de genoll

679

Hospital d'Inca

RM de genoll

440

Hospital Mateu Orfila

RM de genoll

375

Hospital Can Misses

RM de genoll

173

TOTAL

1.180
8

2.855

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

Ordre de Publicació
CN)
A la Pregunta RGE núm. 7641/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
interrupcions voluntàries d'embaràs, setembre 2012. (BOPIB
núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
Quantes interrupcions voluntàries d'embaràs s'han realitzat
a la sanitat pública durant el mes de setembre de 2012?
Quantes s'han realitzat a les clíniques autoritzades per
realitzar-ho durant el mes de setembre de 2012 i que hagin de
ser abonades per l'Ib-salut?
El mes de setembre s'han realitzat 112 interrupcions
voluntàries de l'embaràs a la sanitat pública.
El mes de setembre de 2012 no s'ha realitzat cap interrupció
voluntària de l'embaràs a les clíniques autoritzades per realitzarho.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
CO)
A la Pregunta RGE núm. 7714/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni ferroviari
(III). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
Quins contactes ha mantingut la Conselleria d'Agricultura,
Medi ambient i Territori per negociar 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 tractat 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 diverses 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 tengut altres reunions i les conclusions
d'aquestes, sobre el conveni, són sempre les mateixes: conveni
caducat i quantitats tancades (quantitats aprovades en un
comissió mixta del conveni, en la qual, per cert, 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.

Ordre de Publicació
CP)
A la Pregunta RGE núm. 7726/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a
desnonaments (V). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
Quin és el nombre total d'avalistes a les Illes Balears que
han perdut el seu habitatge durant aquests dos darrers anys
per l'execució del desnonament?
La informació solAlicitada no arriba a la Direcció General
d'Arquitectura i Habitatge per tenir dades privades i personals
de les entitats i persones afectades.
Palma, 15 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

4252

BOPIB núm. 83 - 25 de gener de 2013

Ordre de Publicació
CQ)
A la Pregunta RGE núm. 7781/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a incendi a la
subestació elèctrica. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).
A la Pregunta RGE núm. 5771/12 amb formulació: "Per
quins motius no existeix un sistema d'emergència per evitar
problemes com el produït a la subestació elèctrica que va patir
l'incident de 2 de juliol de 2012?", el conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori respongué: "Perquè vostès durant
quatre anys no ho varen instalAlar". Quan el conseller diu
"vostès" es refereix al Grup Parlamentari Socialista actual, a
l'equip de govern del Consell Insular de Mallorca del 20072011 o es refereix a alguna altra institució o organització?

Palma, 13 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CT)
A la Pregunta RGE núm. 7962/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a accés entre els
nuclis de Son Servera i Cala Millor (III). (BOPIB núm. 69, de
26 d'octubre de 2012).
Quin cost ha tengut la solució donada per la conselleria als
problemes d'accés entre els nuclis de Son Servera i Cala
Millor?
131.450,14 euros (IVA exclòs).

Es refereix a l'equip de govern de les Illes Balears del 2007
al 2011 del qual vosatès en tenien la màxima responsabilitat, o
no?
Palma, 2 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzà.

Ordre de Publicació
CR)
A la Pregunta RGE núm. 7960/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a accés entre els
nuclis de Son Servera i Cala Millor (I). (BOPIB núm. 69, de 26
d'octubre de 2012).
Quina ha estat la solució donada per la conselleria als
problemes d'accés entre els nuclis de Son Servera i Cala
Millor?
La mateixa que recull el projecte constructiu que va servir
per a la licitació de les obres i que preveu l'execució d'un
desviament provisional de la carretera Ma-4026 entre Son
Servera i Cala Millor, permetent mantenir la permeabilitat de la
zona mentre no s'executa el viaducte baix el pont del qual
creuarien tant la carretera de Cala Millor, com la del Comellar
Fondo i la pròpia línia fèrria.
Palma, 13 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CS)
A la Pregunta RGE núm. 7961/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a accés entre els
nuclis de Son Servera i Cala Millor (II). (BOPIB núm. 69, de
26 d'octubre de 2012).
És la solució donada per la conselleria als problemes
d'accés entre els nuclis de Son Servera i Cala Millor la solució
definitiva que pensa aplicar la conselleria?
No.

Palma, 13 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CU)
A la Pregunta RGE núm. 8042/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies
(I). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
Quants usuaris ha comptabilitzat SFM a les diferents
existents durant el mes de gener del 2012? Indicant per línies
de ferrocarril i metro.
377.278 viatgers, dels quals 126.974 corresponen a la línia
de metro.
Palma, 12 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CV)
A la Pregunta RGE núm. 8043/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies
(II). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
Quants usuaris ha comptabilitzat SFM a les diferents
existents durant el mes de febrer del 2012? Indicant per línies
de ferrocarril i metro.
330.509 viatgers, dels quals 110.362 corresponen a la línia
de metro.
Palma, 12 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

BOPIB núm. 83 - 25 de gener de 2013
Ordre de Publicació
CX)
A la Pregunta RGE núm. 8044/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies
(III). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
Quants usuaris ha comptabilitzat SFM a les diferents
existents durant el mes de març del 2012? Indicant per línies
de ferrocarril i metro.
387.136 viatgers, dels quals 126.760 corresponen a la línia
de metro.
Palma, 12 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CY)
A la Pregunta RGE núm. 8045/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies
(IV). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
Quants usuaris ha comptabilitzat SFM a les diferents
existents durant el mes d'abril del 2012? Indicant per línies de
ferrocarril i metro.
362.866 viatgers, dels quals 98.882 corresponen a la línia de
metro.
Palma, 12 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CZ)
A la Pregunta RGE núm. 8046/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies
(V). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
Quants usuaris ha comptabilitzat SFM a les diferents
existents durant el mes de maig del 2012? Indicant per línies
de ferrocarril i metro.
394.199 viatgers, dels quals 110.180 corresponen a la línia
de metro.
Palma, 12 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DA)
A la Pregunta RGE núm. 8047/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies
(VI). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
Quants usuaris ha comptabilitzat SFM a les diferents
existents durant el mes de juny del 2012? Indicant per línies de
ferrocarril i metro.
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315.295 viatgers, dels quals 70.574 corresponen a la línia de
metro.
Palma, 12 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DB)
A la Pregunta RGE núm. 8048/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies
(VII). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
Quants usuaris ha comptabilitzat SFM a les diferents
existents durant el mes de juliol del 2012? Indicant per línies
de ferrocarril i metro.
288.610 viatgers, dels quals 49.542 corresponen a la línia de
metro.
Palma, 12 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DC)
A la Pregunta RGE núm. 8049/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies
(VIII). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
Quants usuaris ha comptabilitzat SFM a les diferents
existents durant el mes d'agost del 2012? Indicant per línies de
ferrocarril i metro.
237.996 viatgers, dels quals 37.472 corresponen a la línia de
metro.
Palma, 12 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DD)
A la Pregunta RGE núm. 8050/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de línies
(IX). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
Quants usuaris ha comptabilitzat SFM a les diferents
existents durant el mes de setembre del 2012? Indicant per
línies de ferrocarril i metro.
314.289 viatgers, dels quals 87.758 corresponen a la línia de
metro.
Palma, 12 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
DE)
A la Pregunta RGE núm. 8135/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a actes vandàlics a
l'estació de tren. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
A quins es refereix l'escrit sota el títol "SFM informa" i que
es refereix a accions vandàliques sobre les màquines de venda
de bitllets que s'han hagut de retirar a l'estació intermodal?
Dos han aconseguit accedir a l'interior de les màquines
d'autovenda de bitllets, arrancant-ne el bitlleter.
S'han decidit retirar les màquines més exposades fins
reforçar-les.
Palma, 12 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

diré que amb tota seguretat és una xifra per considerar i per
això, ara hi donarem solució.
Palma, 2 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DH)
A la Pregunta RGE núm. 8158/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadaments a
SFM (II). (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).
Preveu SFM acomiadaments al seu personal per a l'any
2013 ?
No.
Palma, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DF)
A la Pregunta RGE núm. 8136/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a substitució de
màquines de venda de bitllets. (BOPIB núm. 69, de 26
d'octubre de 2012).

DI)

Quan pensen substituir les màquines de venda de bitllets
d'SFM, que degut a accions vandàliques s'han hagut de retirar
a l'estació intermodal?

A la Pregunta RGE núm. 8163/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a director
Oficina de Control Pressupostari. (BOPIB núm. 69, de 26
d'octubre de 2012).

En les properes setmanes s'aniran retornant les màquines a
les que s'hagi implantat la millora dissenyada a algunes de les
ubicacions originals.

Quina és la quantia dels complements específics aplicables
al càrrec de director de l'Oficina de Control Pressupostari
pagats al 2011 i 2012?

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

Ordre de Publicació
DG)
A la Pregunta RGE núm. 8155/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris de la SFM
que no han pagat el bitllet. (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre
de 2012).
Ateses les informacions aparegudes en el sentit que un 40%
dels usuaris de SFM no abonen els bitlles i atès que aquestes
informacions no provenen de la gerència del SFM, quina
quantitat d'usuaris calculen que utilitzen els serveis ferroviaris
i/o de metro sense abonar el corresponent bitllet?
Fa més de quatre anys que existeixen indicis suficients per
comprendre que el sistema de facturació i control d'accessos del
SFM no és perfecte.
Fa més de quatre anys que es detecten errors en la
cancelAlació de viatges, en el nombre de salts que es descompten
amb la targeta, en l'emissió de bitllets reduïts, en l'ús de targetes
caducades, en l'ús de targetes bonificades, etc. i en aquests
quatre anys l'equip de gestió anterior no va fer res en aquest
tema; és ara quan, una vegada detectat l'abast del problema, hi
donarem una solució definitiva.
Em pregunta pel nombre de persones que viatgen sense
abonar el bitllet. No és possible dir-li-ho amb exactitud, però li

Ordre de Publicació

D'acord amb el Decret 73/2011, de 8 de juliol, pel qual es
nomena el director de l'Oficina de Control Pressupostari, BOIB
núm. 105, de 9 de juliol de 2011, el Sr. Joaquín García i
Martínez té rang assimilat a director general.
L'article 1.2 de la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual
s'adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic,
fixa les quanties retributives de sou, complement de destinació
i de complement específic dels directors generals a partir de l'1
de juny de 2010 i l'Ordre del conseller d'Economia i Hisenda, de
28 de desembre de 2010, per la qual s'estableixen les
particularitats pressupostàries i comptables que han de regir la
pròrroga dels pressuposts fins a l'aprovació de la Llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2011, disposa que les dotacions relatives a
despeses de personal s'han d'ajustar a les quanties que estableix
la Llei 6/2010, de 17 de juny, i que per a l'any 2011 s'han de
mantenir en els mateixos termes d'acord amb el que disposa la
Llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2011.
L'article 12.3 de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2012, fixa les quantitats retributives de sou,
de complement de destinació i de complement específic dels
directors generals per a l'any 2012 i l'article 12 del Decret Llei
10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret Llei
5/2012, d'1 de juny, va suprimir la segona paga extraordinària
de l'any 2012.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
DJ)
A la Pregunta RGE núm. 8177/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a acord municipals
impugnats. (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).
Al conseller d'Administracions Públiques: Quants acords
municipals ha impugnat el Govern de les Illes Balears en
relació amb la recentment modificada Llei de funció pública de
les Illes Balears.
La resposta és aquesta, considerant que la paraula
impugnació es refereix a la via jurisdiccional contenciosaadministrativa, en aquest cas només s'ha impugnat aquest acord,
actualment s'està estudiant retirar aquest recurs en haver rebut
un nou acord de l'ajuntament: Acord de l'Ajuntament de Son
Servera adoptat en sessió ordinària de 19 de juliol de 2012 (per
incompliment de la Llei de funció pública).
Per altra banda i en un sentit més ampli, com a exercici del
control de legalitat mitjançant els requeriments que preveu el
capítol VI del Títol V de la Llei 20/2006:
• Ajuntament de Banyalbufar: per incompliment de la Llei de
funció pública,
• Ajuntament de Campanet: per incompliment de la Llei de
funció pública,
• Ajuntament de Petra: per incompliment de la Llei de funció
pública,
• Ajuntament d'Algaida: per incompliment de la Llei de
funció pública.
Marratxí, 18 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
DK)
A la Pregunta RGE núm. 8252/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a alumnes
matriculats. (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).
Segons les dades del document d'organització de centre
corresponent al curs escolar 2012-13, quin és el número
d'alumnes matriculats a cada unitat d'educació infantil, a cada
unitat d'educació secundària i a cada unitat de batxillerat dels
centres Aladern, Aixa i Llaüt ubicats al Parc Bit?
CEI Aladern:
• Matrícula 4t educació infantil (3 anys): 45 alumnes, dues
unitats.
• Matrícula 5è educació infantil (4 anys): 42 alumnes, dues unitats.
•

Matrícula 6è educació infantil (5 anys): 45 alumnes, dues unitats.

C Aixa:
• 1r educació primària:
• 2n educació primària:
• 3r educació primària:
• 4t educació primària:
• 5è educació primària:
• 6è educació primària:
• 1r ESO:
• 2n ESO:
• 3r ESO:
• 4t ESO:

24
14
19
23
22
26
17
20
16
11

•
•

1r Batxillerat:
2n Batxillerat:

C Llaüt:
• 1r educació primària:
• 2n educació primària:
• 3r educació primària:
• 4t educació primària:
• 5è educació primària:
• 6è educació primària:
• 1r ESO:
• 2n ESO:
• 3r ESO:
• 4t ESO:
• 1r Batxillerat:
• 2n Batxillerat:
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11
10

29
30
26
25
22
25
19
17
18
15
8
17

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

Ordre de Publicació
DL)
A la Pregunta RGE núm. 8283/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència Tributària de les Illes Balears 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'Agència Tributària 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.
En resposta a la vostra consulta, us comunic que l'Agència
Tributària de les Illes Balears no ha realitzat cap contracte amb
l'empresa Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural y
Agrario, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
DM)
A la Pregunta RGE núm. 8515/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb
Pontmolins, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que
es va adjudicar.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
DN)
A les preguntes RGE núm. 8518/12, 8577/12, 8686/12,
8744/12, 8802/12, 8860/12, 8918/12, 8976/12, 9034/12,
9092/12, 9150/12 i 9208/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de la
Conselleria de Turisme i Esports amb les empreses:
PONTMOLINS SL, Proyectos y Servicios para el Desarrollo
Rural y Agrario SL, Gestión Hospitalaria SL, Hospital General
de Muro SL, Dioscorides Constrol SL, Estudio de Viabilidad
Fiscal SL, AMJ Asesoría Jurídico-Económica SL,
ROYALGAME SL, REBERSEC 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 Turisme i
Esports amb les empreses PONTMOLINS SL, Proyectos y
Servicios para el Desarrollo Rural y Agrario SL, Gestión
Hospitalaria SL, Hospital General de Muro SL, Dioscorides
Constrol SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL, AMJ Asesoría
Jurídico-Económica SL, ROYALGAME SL, REBERSEC SL,
PRESTTO, ROYALMATIC SL i Instituto Médico Balear?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la qual es va adjudicar.
La Conselleria de Turisme i Esports no ha realitzat cap
contracte amb les empreses esmentades.
Palma, 22 de desembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
DO)
A la Pregunta RGE núm. 8522/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) amb Pontmolins, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de
novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'empresa
Pontmolins, SL? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears no
ha subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DP)
A la Pregunta RGE núm. 8526/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Caib Patrimoni SA amb Pontmolins, SL. (BOPIB núm. 74, de
23 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat Caib Patrimoni, SA amb
l'empresa Pontmolins, SL? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
Des de l'empresa CAIB Patrimoni SAU no s'ha realitzat cap
contracte amb aquesta empresa.
Marratxí, 17 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
DQ)
A la Pregunta RGE núm. 8545/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estudis Baleàrics amb Pontmolins, SL. (BOPIB
núm. 74, de 23 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Institut d'Estudis Baleàrics
amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicant objecte del contracte,
data d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
L'Institut d'Estudis Baleàrics 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 Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DR)
A la Pregunta RGE núm. 8552/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
ParcBit Desenvolupament , SA amb PONTMOLINS, SL.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat ParcBit Desenvolupament, SA
amb l'empresa PONTMOLINS, SL? Indicau l'objecte del
contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per la qual es va
adjudicar.
ParcBit Desenvolupament, SA no ha realitzat cap contracte
amb l'empresa.
Palma, 5 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

BOPIB núm. 83 - 25 de gener de 2013
Ordre de Publicació
DS)
A la Pregunta RGE núm. 8558/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb Pontmolins,
SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat el Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) amb l'empresa Pontmolins, SL? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que
es va adjudicar.
El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) no ha dut
a terme cap tipus de contracte amb l'empresa Pontmolins, SL
durant l'any 2012.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DT)
A la Pregunta RGE núm. 8574/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb Proyectos
y servicios para el desarrollo rural y agrario SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb l'empresa Proyectos y servicios
para el desarrollo rural y agrario SL? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'esmentada empresa.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DU)
A la Pregunta RGE núm. 8575/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència amb Proyectos y servicios para el
desarrollo rural y agrario SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Presidència
amb l'empresa Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural
y Agrario SL.? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
La Conselleria de Presidència no ha subscrit cap contracte
amb l'empresa Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural y
Agrario, SL. d'acord amb les dades que figuren en el sistema
informàtic comptable (SAP) durant els anys consultats, de 2008
a 2012.
Palma, 20 de desembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
DV)
A la Pregunta RGE núm. 8581/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) 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'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'empresa
Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario SL?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la qual es va adjudicar.
L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, no
ha subscrit cap tipus de contracte amb l'esmentada empresa.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DX)
A la Pregunta RGE núm. 8603/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb
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 d'Estadística de les
Illes Balears (IBESTAT) amb l'empresa Proyectos y servicios
para el desarrollo rural y agrario SL? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.
L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) no ha
realitzat cap contracte amb l'empresa Proyectos y servicios para
el desarrollo rural y agrario SL.
Palma, 27 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
DY)
A la Pregunta RGE núm. 8604/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estudis Baleàrics 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 d'Estudis Baleàrics
amb l'empresa Proyectos y servicios para el desarrollo rural
y agrario SL? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.
L'Institut d'Estudis Baleàrics no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'esmentada empresa durant aquesta legislatura.
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Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DZ)
A la Pregunta RGE núm. 8611/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
ParcBit Desenvolupament , 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 ParcBit Desenvolupament, 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.
ParcBit Desenvolupament, SA no ha realitzat cap contracte
amb l'empresa.
Palma, 05 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
EA)
A la Pregunta RGE núm. 8616/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb Proyectos
y servicios para el desarrollo rural y agrario SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat el Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) amb l'empresa Proyectos y servicios para
el desarrollo rural y agrario SL? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.
El Servei d'Ocupació de les Illes Balears no ha dut a terme
cap tipus de contracte amb l'empresa Proyectos y servicios para
el desarrollo rural y agrario SL durant l'any 2012.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EB)
A la Pregunta RGE núm. 8624/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
de Turisme (CIDTUR) amb Proyectos y Servicios para el
Desarrollo Rural y Agrario, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Fundació d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR) 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.

La Fundació d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
(CIDTUR) no ha formalitzat cap contracte amb l'empresa
Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural y Agrario, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
EC)
A la Pregunta RGE núm. 8626/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Illes Balears per a la la innovació tecnològica amb
Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural y Agrario, SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Fundació Illes Balears per
a la innovació tecnològica 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.
La Fundació Illes Balears per a la innovació tecnològica no
ha realitzat cap contracte amb l'empresa Proyectos y Servicios
para el Desarrollo Rural y Agrario, SL.
Palma, 11 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
ED)
A la Pregunta RGE núm. 8632/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) amb l'Instituto Médico Balear. (BOPIB núm. 73, de
16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'Instituto
Médico Balear? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.
L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, no
ha subscrit cap tipus de contracte amb l'esmentada empresa.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
EE)
A la Pregunta RGE núm. 8634/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència Tributària de les Illes Balears amb Instituto Médico
Balear. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Ordre de Publicació
EH)
A la Pregunta RGE núm. 8655/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estudis Baleàrics amb l'Instituto Médico Balear.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

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

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

L'Agència Tributària de les Illes Balears no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa Instituto Médico Balear.

L'Institut d'Estudis Baleàrics no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'esmentada empresa durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
EF)
A la Pregunta RGE núm. 8635/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb Instituto
Médico Balear. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat Balears Innovació
Telemàtica, SA. (BITEL) amb l'empresa Instituto Médico
Balear? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i
quantitat per la que es va adjudicar.
Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) no ha realitzat
cap contracte amb l'empresa Instituto Médico Balear.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
Ordre de Publicació
EG)
A la Pregunta RGE núm. 8654/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut Balear d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
amb l'Instituto Médico Balear. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear d'Estadística
(IBESTAT) amb l'empresa Instituto Médico Balear? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual
es va adjudicar.
En resposta a la vostra consulta, us comunic que l'Institut
Balear d'Estadística (IBESTAT) no ha realitzat cap contracte
amb l'empresa Instituto Médico Balear.
Palma, 27 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

EI)
A la Pregunta RGE núm. 8662/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
ParcBit Desenvolupament, SA amb Instituto Médico Balear.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat ParcBit Desenvolupament, 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.
ParcBit Desenvolupament, SA no ha realitzat cap contracte
amb l'empresa.
Palma, 5 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
EJ)
A la Pregunta RGE núm. 8667/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb Instituto
Médico Balear. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat el Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) amb l'empresa Instituto Médico Balear?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la qual es va adjudicar.
El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) no ha dut
a terme cap tipus de contracte amb l'empresa Instituto Médico
Balear durant l'any 2012.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
EK)
A la Pregunta RGE núm. 8678/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Illes Balears per a la innovació tecnològica amb
Instituto Médico Balear. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Fundació Illes Balears per
a la innovació tecnològica amb l'empresa Instituto Médico
Balear? 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 la Fundació
Illes Balears per a la innovació tecnològica no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa Instituto Médico Balear.
Palma, 11 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
EL)
A la Pregunta RGE núm. 8683/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb Gestión
Hospitalaria Balear SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb l'empresa Gestión Hospitalaria
Balear SL.? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació
i quantitat per la que es va adjudicar.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EM)
A la Pregunta RGE núm. 8687/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació amb Gestión Hospitalaria Balear SL. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb
l'empresa Gestión Hospitalaria Balear SL? Indicant objecte
del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.
En resposta a la vostra consulta, us comunic que la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació no ha realitzat cap contracte amb l'empresa Gestión
Hospitalaria Balear SL.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
EN)
A la Pregunta RGE núm. 8690/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) amb Gestión Hospitalaria Balear SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'empresa
Gestión Hospitaria Balear SL? Indicant objecte del contracte,
data d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.
L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, no
ha subscrit cap tipus de contracte amb l'esmentada empresa.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EO)
A la Pregunta RGE núm. 8708/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'IBISEC amb Gestión Hospitalaria Balear, SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'IBISEC 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'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
EP)
A la Pregunta RGE núm. 8712/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut Balear d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
amb Gestión Hospitalaria Balear SL. (BOPIB núm. 73, de 16
de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear d'Estadística
(IBESTAT) amb l'empresa Gestión Hospitalaria Balear SL?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la qual es va adjudicar.
L'Institut Balear d'Estadística (IBESTAT) no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa Gestión Hospitalaria Balear SL.

BOPIB núm. 83 - 25 de gener de 2013
Palma, 27 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
EQ)
A la Pregunta RGE núm. 8717/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'ISBA amb Gestión Hospitalaria Balear, SL. (BOPIB núm. 73,
de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'ISBA 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.
Cap dels articles 31 i 32 de l'Estatut d'Autonomia no atorga
competències a l'Administració autonòmica en matèria de
societats de garantia recíproca, aquesta informació en tot cas
s'hauria de demanar a la mateixa entitat.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
ER)
A la Pregunta RGE núm. 8725/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb Gestión
Hospitalaria Balear SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012).
Quins contractes ha realitzat el Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) amb l'empresa Gestión Hospitalaria
Balear SL.? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació
i quantitat per la que es va adjudicar.
El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) no ha dut
a terme cap tipus de contracte amb l'empresa Gestión
Hospitalaria Balear SL. durant l'any 2012.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
ES)
A la Pregunta RGE núm. 8733/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Centre d'investigació, desenvolupament i innovació
de turisme (CIDTUR) amb Gestión Hospitalaria Balear, SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Fundació Centre
d'investigació, desenvolupament i innovació de turisme
(CIDTUR) 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.
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La Fundació Centre d'investigació, desenvolupament i
innovació de turisme (CIDTUR) no ha formalitzat cap contracte
amb l'empresa Gestión Hospitalaria Balear,SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
ET)
A la Pregunta RGE núm. 8736/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Illes Balears per a la innovació tecnològica amb
Gestión Hospitalaria Balear, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Fundació Illes Balears per
a la innovació tecnològica 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.
La Fundació Illes Balears per a la innovació tecnològica no
ha realitzat cap contracte amb l'empresa Gestión Hospitalaria
Balear, SL.
Palma, 11 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
EU)
A la Pregunta RGE núm. 8741/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb l'Hospital
General de Muro SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb l'empresa Hospital General de
Muro SL.? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació
i quantitat per la que es va adjudicar.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EV)
A la Pregunta RGE núm. 8742/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència amb Hospital General de Muro, SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Presidència
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.
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La Conselleria de Presidència no ha subscrit cap contracte
amb l'empresa Hospital General de Muro, SL, d'acord amb les
dades que figuren en el sistema informàtic comptable (SAP)
durant els anys consultats, de 2008 a 2012.
Palma, 20 de desembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EX)
A la Pregunta RGE núm. 8745/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació amb Hospital General de Muro SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb
l'empresa Hospital General de Muro SL? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.

Ordre de Publicació
EZ)
A la Pregunta RGE núm. 8750/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència Tributària de les Illes Balears amb Hospital General
de Muro, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència Tributària 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'Agència Tributària de les Illes Balears no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa Hospital General de Muro, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació no ha realitzat cap contracte amb l'empresa Hospital
General de Muro SL.

Ordre de Publicació
FA)
A la Pregunta RGE núm. 8751/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb Hospital
General de Muro SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).

Palma, 28 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Quins contractes ha realitzat Balears Innovació Telmàtica,
SA. (BITEL) amb l'empresa Hospital General de Muro SL.?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.

Ordre de Publicació

Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) no ha realitzat
cap contracte amb l'empresa Hospital General de Muro SL.

EY)
A la Pregunta RGE núm. 8748/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) amb l'Hospital General de Muro SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'empresa
Hospital General de Muro SL.? Indicant objecte del contracte,
data d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears no
ha subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
FB)
A la Pregunta RGE núm. 8770/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb
Hospital General de Muro 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 Hospital General de
Muro SL? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i
quantitat per la qual es va adjudicar.
L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) no ha
realitzat cap contracte amb l'empresa Hospital General de Muro
SL.
Palma, 27 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.
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Ordre de Publicació
FC)
A la Pregunta RGE núm. 8771/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estudis Baleàrics amb Hospital General de Muro
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Institut d'Estudis Baleàrics
amb l'empresa Hospital General de Muro SL.? Indicant objecte
del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.
L'Institut d'Estudis Baleàrics 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 Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
FD)
A la Pregunta RGE núm. 8778/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
ParcBit Desenvolupament, SA amb Hospital General de Muro,
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat ParcBit Desenvolupament, 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.
ParcBit Desenvolupament, SA no ha realitzat cap contracte
amb l'empresa.
Palma, 5 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
FE)
A la Pregunta RGE núm. 8783/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears amb Hospital General
de Muro SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat el Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) amb l'empresa Hospital General de Muro
SL.? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i
quantitat per la que es va adjudicar.
El Servei d'Ocupació de les Illes Balears no ha dut a terme
cap tipus de contracte amb l'empresa Hospital General de Muro
SL. durant l'any 2012.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
FF)
A la Pregunta RGE núm. 8791/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
de Turisme (CIDTUR) amb Hospital General de Muro SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat Fundació Centre
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme
(CIDTUR) amb l'empresa Hospital General de Muro SL.?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.
La Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i
Innovació de Turisme (CIDTUR) no ha formalitzat cap
contracte amb l'empresa Hospital General de Muro SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
FG)
A la Pregunta RGE núm. 8799/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb
Dioscorides Control, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb l'empresa Dioscorides Control,
SL.? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i
quantitat per la que es va adjudicar.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
FH)
A la Pregunta RGE núm. 8803/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació amb Dioscorides Control SL. (BOPIB núm. 73, de
16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb
l'empresa Dioscorides Control SL? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.
La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació no ha realitzat cap contracte amb l'empresa
Dioscorides Control SL.
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Palma, 28 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
A la Pregunta RGE núm. 8806/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) amb Dioscorides Control, SL. (BOPIB núm. 73, de 16
de novembre de 2012).

Ordre de Publicació
FL)
A la Pregunta RGE núm. 8828/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb
Dioscorides Control SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'empresa
Dioscorides Control, SL.? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.

Quins contractes ha realitzat l'Institut d'Estadística de les
Illes Balears (IBESTAT) amb l'empresa Dioscorides Control
SL? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i
quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears no
ha subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.

L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) no ha
realitzat cap contracte amb l'empresa Dioscorides Control SL.

FI)

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

Palma, 27 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
FJ)
A la Pregunta RGE núm. 8808/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència Tributària de les Illes Balears amb Dioscorides
Control, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència Tributària 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.
L'Agència Tributària de les Illes Balears no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa Dioscorides Control, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
FK)
A la Pregunta RGE núm. 8809/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb Dioscorides
Control, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat
Balears Innovació
Telemàtica, SA. (BITEL) amb l'empresa Dioscorides Control,
SL.? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i
quantitat per la que es va adjudicar.
Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) no ha realitzat
cap contracte amb l'empresa Dioscorides Control, SL.

Ordre de Publicació
FM)
A la Pregunta RGE núm. 8841/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb Dioscorides
Control, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat el Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) amb l'empresa Dioscorides Control, SL.?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.
El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) no ha dut
a terme cap tipus de contracte amb l'empresa Dioscorides
Control, SL. durant l'any 2012.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
FN)
A la Pregunta RGE núm. 8849/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Centre d'investigació, desenvolupament i innovació
de turisme (CIDTUR) amb Dioscorides Control, SL. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Fundació Centre
d'investigació, desenvolupament i innovació de turisme
(CIDTUR) 'amb l'empresa Dioscorides Control, SL? Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.
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La Fundació Centre d'investigació, desenvolupament i
innovació de turisme (CIDTUR) no ha formalitzat cap contracte
amb l'empresa Dioscorides Control, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
FO)
A la Pregunta RGE núm. 8852/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb
Dioscorides Control, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Fundació Illes Balears per
a la Innovació Tecnològica amb l'empresa Dioscorides
Control, SL.? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
La Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica no
ha realitzat cap contracte amb l'empresa Dioscorides Control,
SL.
Palma, 11 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
FP)
A la Pregunta RGE núm. 8857/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb Estudio de
Viabilidad Fiscal, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb l'empresa Estudio de Viabilidad
Fiscal, SL.? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació
i quantitat per la que es va adjudicar.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
FQ)
A la Pregunta RGE núm. 8861/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació amb Estudio de Viabilidad Fiscal SL. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb
l'empresa Estudios de Viablidad Fiscal SL? Indicant objecte
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del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.
La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació no ha realitzat cap contracte amb l'empresa Estudios
de Viabilidad Fiscal SL.
Palma, 28 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
FR)
A la Pregunta RGE núm. 8864/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) amb Estudio de Viabilidad Fiscal, SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'empresa
Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.
L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) no ha subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa
esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
FS)
A la Pregunta RGE núm. 8866/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència Tributària de les Illes Balears amb Estudio de
Viabilidad Fiscal, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència Tributària de les
Illes Balears amb l'empresa Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.
L'Agència Tributària de les Illes Balears no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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Ordre de Publicació
FT)
A la Pregunta RGE núm. 8867/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb Estudio de
Viabilidad Fiscal, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).

Ordre de Publicació
FX)
A la Pregunta RGE núm. 8899/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb Estudio de
Viabilidad Fiscal, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).

Quins contractes ha realitzat Balears Innovació
Telemàtica, SA. (BITEL) amb l'empresa Estudio de Viabilidad
Fiscal, SL.? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació
i quantitat per la que es va adjudicar.

Quins contractes ha realitzat el Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) amb l'empresa Estudio de Viabilidad
Fiscal, SL.? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació
i quantitat per la que es va adjudicar.

Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) no ha realitzat
cap contracte amb l'empresa Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.

El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) no ha dut
a terme cap tipus de contracte amb l'empresa Estudio de
Viabilidad Fiscal, SL. durant l'any 2012.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

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

Ordre de Publicació
FU)
A la Pregunta RGE núm. 8886/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb
Estudios de Viabilidad Fiscal SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Ordre de Publicació
FY)
A la Pregunta RGE núm. 8910/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb
Estudio de Viabilidad Fiscal, 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 Estudios de Viabilidad
Fiscal SL? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació
i quantitat per la qual es va adjudicar.

Quins contractes ha realitzat Fundació Illes Balears per a
la Innovació Tecnològica amb l'empresa Estudio de Viabilidad
Fiscal, SL.? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació
i quantitat per la que es va adjudicar.

L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) no ha
realitzat cap contracte amb l'empresa Estudios de Viabilidad
Fiscal SL.

Fundació Illes Balears per a la Innovació no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.

Palma, 27 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
FV)
A la Pregunta RGE núm. 8887/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estudis Baleàrics amb Estudio de Viabilidad Fiscal,
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Institut d'Estudis Baleàrics
amb l'empresa Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que
es va adjudicar.
L'Institut d'Estudis Baleàrics 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 Àngel Bosch i Sans.

Palma, 11 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
Ordre de Publicació
FZ)
A la Pregunta RGE núm. 8915/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb AMJ
Asesoría Jurídico-económica SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídicoeconómica SL? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
GA)
A la Pregunta RGE núm. 8916/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència amb AMJ Asesoría Jurídicoeconómica, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Presidència
amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL.?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.
La Conselleria de Presidència no ha subscrit cap contracte
amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL, d'acord
amb les dades que figuren en el sistema informàtic comptable
(SAP) durant els anys consultats, de 2008 a 2012.
Palma, 17 de desembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
GB)
A la Pregunta RGE núm. 8919/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació amb AMJ Asesoría Jurídico-económica SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
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Ordre de Publicació
GD)
A la Pregunta RGE núm. 8924/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència Tributària de les Illes Balears amb AMJ Asesoria
Jurídico-económica, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència Tributària de les
Illes Balears amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídicoeconómica, SL.? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
L'Agència Tributària de les Illes Balears no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
GE)
A la Pregunta RGE núm. 8925/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb AMJ Asesoría
Jurídico-económica, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb
l'empresa AMJ Asesoría Jurídico-económica SL? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual
es va adjudicar.

Quins contractes ha realitzat Balears Innovació Telemàtica
amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL.?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.

La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació no ha realitzat cap contracte amb l'empresa AMJ
Asesoría Jurídico-económica SL.

Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) no ha realitzat
cap contracte amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídicoeconómica, SL.

Palma, 28 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
GC)
A la Pregunta RGE núm. 8922/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Ordre de Publicació
GF)
A la Pregunta RGE núm. 8945/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estudis Baleàrics amb AMJ Asesoría Jurídicoeconómica, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'empresa AMJ
Asesoría Jurídico-económica, SL.? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.
L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears no
ha subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Quins contractes ha realitzat l'Institut d'Estudis Baleàrics
amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL.?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.
L'Institut d'Estudis Baleàrics 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 Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
GG)
A la Pregunta RGE núm. 8957/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb AMJ
Asesoría Jurídico-económica, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat el Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídicoeconómica, SL.? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
El Servei d'Ocupació de les Illes Balears no ha dut a terme
cap tipus de contracte amb l'empresa Estudio AMJ Asesoría
Jurídico-económica, SL. durant l'any 2012.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
GH)
A la Pregunta RGE núm. 8965/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
de Turisme (CIDTUR) amb AMJ Asesoría Jurídico-económica,
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat Fundació Centre
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme
(CIDTUR) amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídico-económica,
SL.? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i
quantitat per la que es va adjudicar.
La Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i
Innovació de Turisme (CITUR) no ha formalitzat cap contracte
amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació

Palma, 11 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
GJ)
A la Pregunta RGE núm. 8973/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb
ROYALGAME, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb l'empresa ROYALGAME, SL.?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
GK)
A la Pregunta RGE núm. 8974/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència amb ROYALGAME, SL. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Presidència
amb l'empresa ROYALGAME, SL.? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.
La Conselleria de Presidència no ha subscrit cap contracte
amb l'empresa ROYALGAME, SL, d'acord amb les dades que
figuren en el sistema informàtic comptable (SAP) durant els
anys consultats, de 2008 a 2012.
Palma, 20 de desembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

GI)
A la Pregunta RGE núm. 8968/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb
AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL. (BOPIB núm. 73, de 16
de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat Fundació Illes Balears per a
la Innovació Tecnològica amb l'empresa AMJ Asesoría
Jurídico-económica, SL.? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
La Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica no
ha realitzatt cap contracte amb l'empresa AMJ Asesoría
Jurídico-económica, SL.

Ordre de Publicació
GL)
A la Pregunta RGE núm. 8977/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació amb ROYALGAME SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb
l'empresa ROYALGAME SL? Indicant objecte del contracte,
data d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.
La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació no ha realitzat cap contracte amb l'empresa
ROYALGAME SL.

BOPIB núm. 83 - 25 de gener de 2013
Palma, 28 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
GM)
A la Pregunta RGE núm. 8980/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) amb ROYALGAME, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'empresa
ROYALGAME, SL.? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears no
ha subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
GN)
A la Pregunta RGE núm. 8982/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència Tributària de les Illes Balears amb ROYALGAME,
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència Tributària de les
Illes Balears amb l'empresa ROYALGAME, SL.? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que
es va adjudicar.
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Ordre de Publicació
GO)
A la Pregunta RGE núm. 8983/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb
ROYALGAME, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).
Quins contractes ha realitzat Balears Innovació Telemàtica
amb l'empresa ROYALGAME, SL.? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.
Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) no ha realitzat
cap contracte amb l'empresa ROYALGAME, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
GP)
A la Pregunta RGE núm. 8998/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'IBISEC amb ROYALGAME, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'IBISEC amb l'empresa
ROYALGAME, SL.? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que 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 Àngel Bosch i Sans.

L'Agència Tributària de les Illes Balears no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa ROYALGAME, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
GQ)
A la Pregunta RGE núm. 9002/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb
ROYALGAME 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 ROYALGAME SL?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la qual es va adjudicar.
L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) no ha
realitzat cap contracte amb l'empresa ROYALGAME SL.
Palma, 27 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.
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Ordre de Publicació
GR)
A la Pregunta RGE núm. 9003/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estudis Baleàrics amb ROYALGAME, SL. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Institut d'Estudis Baleàrics
amb l'empresa ROYALGAME, SL.? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.
L'Institut d'Estudis Baleàrics 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 Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
GS)
A la Pregunta RGE núm. 9010/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
ParcBit Desenvolupament, SA. amb ROYALGAME, SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat ParcBit Desenvolupament,
SA. amb l'empresa ROYALGAME, SL.? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.
ParcBit Desenvolupament, SA. no ha realitzat cap contracte
amb l'empresa.
Palma, 05 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
GT)
A la Pregunta RGE núm. 9015/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb
ROYALGAME, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).
Quins contractes ha realitzat el Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) amb l'empresa ROYALGAME, SL.?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.
El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) no ha dut
a terme cap tipus de contracte amb l'empresa ROYALGAME,
SL. durant l'any 2012.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
GU)
A la Pregunta RGE núm. 9023/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
de Turisme (CIDTUR) amb ROYALGAME, SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Fundació Centre
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme
(CIDTUR) amb l'empresa ROYALGAME, SL.? Indicant objecte
del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.
La Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i
Innovació de Turisme (CIDTUR) no ha formalitzatt cap
contracte amb l'empresa ROYALGAME, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
GV)
A la Pregunta RGE núm. 9026/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb
ROYALGAME, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).
Quins contractes ha realitzat la Fundació Illes Balears per
a la Innovació Tecnològica amb l'empresa ROYALGAME, SL.?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.
La Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica no
ha realitzat cap contracte amb l'empresa ROYALGAME, SL.
Palma, 11 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
GX)
A la Pregunta RGE núm. 9031/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb
REBERSEC, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb l'empresa REBERSEC, SL.?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
GY)
A la Pregunta RGE núm. 9035/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació amb REBERSEC SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb
l'empresa REBERSEC SL? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.
La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació no ha realitzat cap contracte amb l'empresa
REBERSEC SL.
Palma, 28 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
GZ)
A la Pregunta RGE núm. 9038/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) amb REBERSEC SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).
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Ordre de Publicació
HB)
A la Pregunta RGE núm. 9041/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb REBERSEC,
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat Balears Innovació Telemàtica
amb l'empresa REBERSEC, SL.? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.
Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) no ha realitzat
cap contracte amb l'empresa REBERSEC, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
HC)
A la Pregunta RGE núm. 9060/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb
REBERSEC 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 REBERSEC SL?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la qual es va adjudicar.

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'empresa
REBERSEC SL? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) no ha
realitzat cap contracte amb l'empresa REBERSEC SL.

L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, no
ha subscrit cap tipus de contracte amb l'esmentada empresa.

Palma, 27 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

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

Ordre de Publicació
HA)
A la Pregunta RGE núm. 9040/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència Tributària de les Illes Balears amb REBERSEC, SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència Tributària de les
Illes Balears amb l'empresa REBERSEC, SL.? Indicant objecte
del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.
L'Agència Tributària de les Illes Balears no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa REBERSEC, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
HD)
A la Pregunta RGE núm. 9061/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estudis Baleàrics amb REBERSEC SL. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Institut d'Estudis Baleàrics
amb l'empresa REBERSEC SL? Indicant objecte del contracte,
data d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.
L'Institut d'Estudis Baleàrics no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'esmentada empresa durant aquesta legislatura.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
HE)
A la Pregunta RGE núm. 9068/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
ParcBit Desenvolupament, SA. amb REBERSEC, SL. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat ParcBit Desenvolupament,
SA. amb l'empresa REBERSEC, SL.? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.
ParcBit Desenvolupament, SA. no ha realitzat cap contracte
amb l'empresa.
Palma, 05 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
HF)
A la Pregunta RGE núm. 9073/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb REBERSEC
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat el Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) amb l'empresa REBERSEC SL? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual
es va adjudicar.
El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) no ha dut
a terme cap tipus de contracte amb l'empresa REBERSEC SL
durant l'any 2012.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
HH)
A la Pregunta RGE núm. 9084/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb
REBERSEC, SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).
Quins contractes ha realitzat Fundació Illes Balears per a
la Innovació Tecnològica amb l'empresa REBERSEC, SL.?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.
La Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica no
ha realitzat cap contracte amb l'empresa REBERSEC, SL.
Palma, 11 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
HI)
A la Pregunta RGE núm. 9089/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb PRESTTO.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb l'empresa PRESTTO? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que
es va adjudicar.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
HG)
A la Pregunta RGE núm. 9081/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
de Turisme (CIDTUR) amb REBERSEC, SL. (BOPIB núm. 73,
de 16 de novembre de 2012).

Ordre de Publicació
HJ)
A la Pregunta RGE núm. 9093/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació amb PRESTTO. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Fundació Centre
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme
(CIDTUR) amb l'empresa REBERSEC, SL.? Indicant objecte
del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.

Quins contractes ha realitzat la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb
l'empresa PRESTTO? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.

La Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i
Innovació de Turisme (CIDTUR) no ha formalitzat cap
contracte amb l'empresa REBERSEC, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació no ha realitzat cap contracte amb l'empresa
PRESTTO.
Palma, 28 de novembre de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.
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Ordre de Publicació
HK)
A la Pregunta RGE núm. 9096/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) amb PRESTTO. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'empresa
PRESTTO? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació
i quantitat per la que es va adjudicar.
L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears no
ha subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
HN)
A la Pregunta RGE núm. 9118/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb
PRESTTO. (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 PRESTTO? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que
es va adjudicar.
L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) no ha
realitzat cap contracte amb l'empresa PRESTTO.
Palma, 27 de novembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
HL)
A la Pregunta RGE núm. 9098/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència Tributària de les Illes Balears amb PRESTTO.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Ordre de Publicació
HO)
A la Pregunta RGE núm. 9119/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estudis Baleàrics amb PRESTTO. (BOPIB núm. 73,
de 16 de novembre de 2012).

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

Quins contractes ha realitzat l'Institut d'Estudis Baleàrics
amb l'empresa PRESTTO? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.

L'Agència Tributària de les Illes Balears no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa PRESTTO.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
HM)
A la Pregunta RGE núm. 9099/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) amb PRESTTO.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat Balears Innovació Telemàtica
amb l'empresa PRESTTO? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
Balears Innovació Telemàtica, SA. (BITEL) no ha realitzat
cap contracte amb l'empresa PRESTTO.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

L'Institut d'Estudis Baleàrics 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 Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
HP)
A la Pregunta RGE núm. 9126/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
ParcBit Desenvolupament, SA. amb PRESTTO. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat ParcBit Desenvolupament,
SA. amb l'empresa PRESTTO? Indicant objecte del contracte,
data d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
ParcBit Desenvolupament, SA. no ha realitzat cap contracte
amb l'empresa PRESTTO.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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Ordre de Publicació
HQ)
A la Pregunta RGE núm. 9131/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb PRESTTO.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) amb l'empresa PRESTTO? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.
El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) no ha dut
a terme cap tipus de contracte amb l'empresa PRESTTO durant
l'any 2012.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
HR)
A la Pregunta RGE núm. 9142/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb
PRESTTO. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat Fundació Illes Balears per a
la Innovació Tecnològica amb l'empresa PRESTTO? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que
es va adjudicar.
La Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica no
ha realitzat cap contracte amb l'empresa PRESTTO.
Palma, 11 de desembre de 2012.
El vicepresident Econòmic, Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
HS)
A la Pregunta RGE núm. 9147/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb
ROYALMATIC SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb l'empresa ROYALMATIC SL?
Indicant l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
HT)
A la Pregunta RGE núm. 9151/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació amb ROYALMATIC SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb
l'empresa ROYALMATIC SL? Indicant l'objecte del contracte,
data d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació no ha realitzat cap contracte amb l'empresa
ROYALMATIC SL.
Palma, 28 de novembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
HU)
A la Pregunta RGE núm. 9154/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) amb ROYALMATIC SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) amb l'empresa
ROYALMATIC SL? Indicant l'objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, no
ha subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
HV)
A la Pregunta RGE núm. 9156/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència Tributària de les Illes Balears amb ROYALMATIC
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat l'Agència Tributària de les
Illes Balears amb l'empresa ROYALMATIC SL? Indicant
l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que
es va adjudicar.
L'Agència Tributària de les Illes Balears no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa ROYALMATIC SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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Ordre de Publicació
HX)
A la Pregunta RGE núm. 9157/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL) amb ROYALMATIC
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
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IA)
A la Pregunta RGE núm. 9177/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estudis Baleàrics amb ROYALMATIC SL. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Balears Innovació
Telemàtica, SA (BITEL) amb l'empresa ROYALMATIC SL?
Indicant l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.

Quins contractes ha realitzat l'Institut d'Estudis Baleàrics
amb l'empresa ROYALMATIC SL? Indicant l'objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.

Balears Innovació Tecnològica, SA (BITEL)no ha realitzat
cap contracte amb l'empresa ROYALMATIC SL.

L'Institut d'Estudis Baleàrics no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
HY)
A la Pregunta RGE núm. 9168/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) amb
ROYALMATIC 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 ROYALMATIC SL?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la qual es va adjudicar.
A data d'avui, en resposta a la seva solAlicitud de data de data
de 20 de novembre de 2012, sobre quin contracte ha realitzat
Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) amb
l'empresa ROYALMATIC SL, es comunica que no s'ha duit a
terme cap contracte amb l'empresa referenciada.

IB)
A la Pregunta RGE núm. 9181/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes d'ISBA
amb ROYALMATIC SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre
de 2012).
Quins contractes ha realitzat ISBA amb l'empresa
ROYALMATIC SL? Indicant l'objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
Cap dels articles 31 i 32 de l'Estatut d'Autonomia no atorga
competències a l'administració autonòmica en matèria de
societats de garantia recíproca, aquesta informació, en tot cas,
s'hauria de demanar a la mateixa entitat.
Palma, 5 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Marratxí, 28 de novembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
IC)

Ordre de Publicació
HZ)
A la Pregunta RGE núm. 9176/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb
ROYALMATIC 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 ROYALMATIC SL?
Indicant l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.
L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) no ha
realitzat cap contracte amb l'empresa ROYALMATIC SL.
Palma, 27 de novembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

A la Pregunta RGE núm. 9184/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
ParcBIT Desenvolupament, SA amb ROYALMATIC SL.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat ParcBIT Desenvolupament,
SA amb l'empresa ROYALMATIC SL? Indicant l'objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.
ParcBIT Desenvolupament, SA no ha realitzat cap contracte
amb l'empresa.
Palma, 5 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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ID)

IF)

A la Pregunta RGE núm. 9189/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb
ROYALMATIC SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).

A la Pregunta RGE núm. 9200/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica amb
ROYALMATIC SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).

Quins contractes ha realitzat el Servei d'Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) amb l'empresa ROYALMATIC SL?
Indicant l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.

Quins contractes ha realitzat la Fundació Illes Balears per
a la Innovació Tecnològica amb l'empresa ROYALMATIC SL?
Indicant l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.

El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) no ha dut
a terme no ha dut a terme cap tipus de contracte amb l'empresa
ROYALMATIC, SL durant l'any 2012.

La Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica no
ha realitzat cap contracte amb l'empresa ROYALMATIC, SL.

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

Palma, 11 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

IE)

IG)

A la Pregunta RGE núm. 9197/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
de Turisme (CIDTUR) amb ROYALMATIC SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 9205/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb Instituto
Médico Balear. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Fundació Centre
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme
(CIDTUR) amb l'empresa ROYALMATIC SL? Indicant
l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que
es va adjudicar.

Quins contractes ha realitzat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb l'empresa Instituto Médico Balear?
Indicant l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, no ha
subscrit cap tipus de contracte amb l'empresa esmentada.

La Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i
Innovació de Turisme (CIDTUR) no ha formalitzat cap
contracte amb l'empresa ROYALMATIC, SL.
Palma, 10 de desembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

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

Ordre de Publicació
IH)
A la Pregunta RGE núm. 9206/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència amb Instituto Médico Balear.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Presidència
amb Instituto Médico Balear? Indicant objecte del contracte,
data d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.
La Conselleria de Presidència no ha subscrit cap contracte
amb l'empresa Instituto Médico Balear, d'acord amb les dades
que figuren en el sistema informàtic comptable (SAP) durant els
anys consultats, de 2008 a 2012.
Palma, 20 de desembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
II)
A la Pregunta RGE núm. 9209/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació amb Instituto Médico Balear. (BOPIB núm. 73, de
16 de novembre de 2012).
Quins contractes ha realitzat la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació amb
l'empresa Instituto Médico Balear? Indicant l'objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.
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Quins són els mitjans emprats actualment per a la
correcció lingüística a IB3?
Els mitjans dedicats a la correcció lingüística a IB3 són els
que es deriven del conveni de colAlaboració formalitzat entre
l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears en data 21 d'agost de 2012, on destaca la
participació de tres lingüistes en les tasques i funcions objecte
de la signatura d'aquest conveni.
Santa Ponça, 7 de gener de 2013.
El director general d'ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears:
José Manuel Ruiz i Rivero.

La Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació no ha realitzat cap contracte amb l'empresa Instituto
Médico Balear.

Ordre de Publicació
IL)

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

A la Pregunta RGE núm. 9332/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs a octubre de 2012. (BOPIB
núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Ordre de Publicació

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes d'octubre de 2012?
Quantes s'han realitzat a les clíniques autoritzades per
realitzar-ho durant el mes d'octubre de 2012 i que hagin de ser
abonades per l'ib-salut?

IJ)
A la Pregunta RGE núm. 9296/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pla de
prevenció de riscos laborals. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).
Eliminarà la Conselleria d'Educació el Pla de prevenció de
riscos laborals?
El Pla de prevenció de riscos laborals és el document a
través del qual s'integra l'activitat preventiva de l'Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en l'organització
i gestió de la CAIB i s'estableix la política de prevenció de riscs
laborals, d'acord amb l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de laborals (BOE núm. 269, de 10 de
novembre).
El pla de prevenció actual v ser aprovat pel director general
de Funció Pública amb l'informe previ de la Comissió Paritària
de Prevenció de Riscs Laborals, és d'aplicació a tots els centres
de treball i a tots els treballadors de l'administració del Govern
de les Illes Balears i a les entitats autònomes.
Per tot això, la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
no té pròpiament un pla de prevenció de risc laborals, sinó que
s'integra dins el Pla de prevenció de riscs laborals de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
que està obligada per llei a implantar-lo i, per tant, no pot ser
eliminat.
Palma, 14 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació

A la sanitat pública s'han realitzat 112 interrupcions
voluntàries de l'embaràs durant el mes d'octubre de 2012.
A les clíniques autoritzades s'han realitzat 15 interrupcions
voluntàries de l'embaràs el mes d'octubre de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
IM)
A la Pregunta RGE núm. 9393/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a PADI (I).
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).
L'any 2011 quants nins i nines podien acollir-se al PADI,
per any d'edat?
L'any 2011 podien acollir-se al PADI, per any d'edat:
Any de naixement
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1999-2005

Total nins
10156
10446
10505
10805
10970
11167
11033
75082

IK)
A la Pregunta RGE núm. 9311/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a correcció
lingüística a IB3. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de
2012).

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

IQ)

A la Pregunta RGE núm. 9394/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a PADI (II).
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 9577/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a dietes dels
membres del Consell de Direcció de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. (BOPIB núm. 76, de 7 de
desembre de 2012).

L'any 2011 quants nins i nines varen acollir-se al PADI,
per any d'edat?
L'any 2011 varen aprofitar-se del programa PADI, per any
d'edat:
Any de naixement
Total nins visitats
1999
3182
2000
3640
2001
3840
2002
4196
2003
4363
2004
4643
2005
3807
1999-2005
2761
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
Ordre de Publicació
IO)
A la Pregunta RGE núm. 9395/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a PADI (III).
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).
L'any 2011 quina cobertura va tenir el PADI, per any
d'edat?

Quina quantitat perceben els membres del Consell de
Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
en concepte de dietes?
Al Consell de Direcció de dia 23 de març, en el seu ordre del
dia es va tractar en el punt 6: "...acordar la quantia de les
retribucions de les dietes per assistència a les sessions."
Aquest apartat del punt 6 "de la quantia de les dietes per
assistència a les sessions del Consell de Direcció de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears" se sotmet a votació i
queda aprovat per assentiment amb el vot favorable de tots els
consellers de direcció, i són:
• Consellers de Mallorca, la dieta presencial serà de 116
euros; 159,50, els de Menorca i Eivissa que assisteixen a
Calvià, i 217,50 el de Formentera que assisteixi a Calvià.
• Per videoconferència des de Menorca i Eivissa la dieta és de
116 euros i el de Formentera de 159,50 si es desplaça a
Eivissa.
Santa Ponça, 7 de gener de 2013.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació

L'any 2011 la cobertura del PADI, per any d'edat:
IR)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1999-2005

31,33
34,84
36,55
38,83
39,77
41,57
34,5
36,85

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

A la Pregunta RGE núm. 9583/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a terminis per
solAlicitud permisos busseig. (BOPIB núm. 76, de 7 de
desembre de 2012).
Amb quina antelació és prudent demanar un permís de
busseig a Cabrera per garantir el permís per al dia solAlicitat?
El permisos de busseig es poden solAlicitar amb una
antelació màxima de 20 dies i, atès que s'efectuen mitjançant
una aplicació telemàtica en línia, es poden demanar fins el
mateix dia de l'activitat.

Ordre de Publicació

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

IP)
A la Pregunta RGE núm. 9400/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consultes joves
a centres educatius (V). (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
de 2012).

Ordre de Publicació
IS)

Quantes consultes joves a centres educatius i/o instituts de
secundària tenia el Servei de Salut durant 2011?
Curs 2011-2012, han consultat un total de 2.253 joves, 43%
alAlots i 57% alAlotes, mitjana edat 14 anys (11 i 19).
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

A la Pregunta RGE núm. 9615/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a secretari de Sant
Antoni (I). (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).
Ha rebut el Govern de les Illes Balears una solAlicitud de
l'Ajuntament de Sant Antoni per obrir expedient disciplinari
contra el seu secretari, Sr. Granero?
El dia 7 de novembre de 2012 va tenir entrada en el Registre
General de la Conselleria d'Administracions Públiques un escrit

de 2 de novembre de 2012 de la senyora Josefa Gutiérrez Costa,
batllessa de Sant Antoni de Portmany, en el qual exposava
diversos fets referits al senyor Joaquín Granero Fernández,
secretari de l'ajuntament, atesos els quals solAlicitava que la
Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques
i Qualitat dels Serveis instruís un expedient disciplinari al
senyor Granero per tal de depurar les eventuals responsabilitats
disciplinàries en què hagués pogut incórrer.
En resposta a aquest escrit, el 26 de novembre de 2012 el
conseller d'Administracions Públiques, d'acord amb els principis
de colAlaboració administrativa, va proposar a l'Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany el nomenament d'un funcionari propi
de la conselleria, del cos superior de l'Administració de la
comunitat autònoma, com a instructor de l'expedient. El
nomenament de l'instructor correspon fer-lo a l'òrgan que incoa
l'expedient disciplinari, en cas, la batllessa de Sant Antoni de
Portmany.
Marratxí, 5 de juny de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
IT)
A la Pregunta RGE núm. 9616/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a secretari de Sant
Antoni (II). (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).
Pensa el Govern de les Illes Balears sancionar al secretari
de l'Ajuntament de Sant Antoni per haver informat
desfavorablement un projecte urbanístic d'un regidor del PP?
Dia 7 de novembre de 2012 va tenir entrada en el Registre
General de la Conselleria d'Administracions Públiques un escrit
de 2 de novembre de 2012 de la senyora Josefa Gutiérrez Costa,
batllessa de Sant Antoni de Portmany, en el qual exposava
diversos fets referits al senyor Joaquín Granero Fernández,
secretari de l'ajuntament, atesos els quals solAlicitava que la
Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques
i Qualitat dels Serveis instruís un expedient disciplinari al
senyor Granero per tal de depurar les eventuals responsabilitats
disciplinàries en què hagués pogut incórrer.
En resposta a aquest escrit, el 26 de novembre de 2012 el
conseller d'Administracions Públiques, d'acord amb els principis
de colAlaboració administrativa, va proposar a l'Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany el nomenament d'un funcionari propi
de la conselleria, del cos superior de l'Administració de la
comunitat autònoma, com a instructor de l'expedient. El
nomenament de l'instructor correspon fer-lo a l'òrgan que incoa
l'expedient disciplinari, en cas, la batllessa de Sant Antoni de
Portmany.
Marratxí, 17 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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