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AZ) A la Pregunta RGE núm. 478/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a canvis o anulAlacions de cites
mèdiques. 5966
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Fusteret, gener 2013. 5969
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Mussol, gener 2013. 5969

BN) A la Pregunta RGE núm. 996/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre Es
Pinaret, gener 2013. 5969

BO) A la Pregunta RGE núm. 997/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al Centre
socioeducatiu d'incorporació social, gener 2013. 5969

BP) A la Pregunta RGE núm. 1002/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a gestió de les finques
de Planícia. 5969

BQ) A la Pregunta RGE núm. 1009/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a ampliació del Parc
Nacional de Cabrera. 5970
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BT) A la Pregunta RGE núm. 1161/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a feina d'adjunt/a
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BU) A la Pregunta RGE núm. 1162/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a motius nomenament de
la Sra. Gual com a cap de gabinet de la Conselleria de Salut. 5970

BV) A la Pregunta RGE núm. 1192/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina febrer
2012. 5971

BX) A la Pregunta RGE núm. 1193/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina de
GEIBSAU febrer 2013. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013). 5971

BY) A la Pregunta RGE núm. 1194/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina EBAP
febrer 2011. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013). 5971
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febrer 2012. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013). 5971

CA) A la Pregunta RGE núm. 1196/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina EBAP
febrer 2013. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013). 5971

CB) A la Pregunta RGE núm. 1207/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina febrer
2013 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (I). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013). 5971

CC) A la Pregunta RGE núm. 1209/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina febrer
2013 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (II). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013). 5972

CD) A la Pregunta RGE núm. 1210/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina febrer
2013 de la Conselleria de Turisme. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013). 5972

CE) A la Pregunta RGE núm. 1211/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina febrer
2013 de l'ib-salut. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013). 5972

CF) A la Pregunta RGE núm. 1238/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a escola pública Llorenç Riber
de Campanet (I). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013). 5972

CG) A la Pregunta RGE núm. 1239/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a escola pública Llorenç
Riber de Campanet (II). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013). 5972

CH) A la Pregunta RGE núm. 1240/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a escoletes públiques (I).
(BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013). 5972

CI) A la Pregunta RGE núm. 1241/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a escoletes públiques (II).
(BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013). 5973

CJ) A la Pregunta RGE núm. 1242/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a CAEM (Circuit d'Arts
Escèniques de Mallorca) (I). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013). 5973

CK) A la Pregunta RGE núm. 1243/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a CAEM (Circuit d'Arts
Escèniques de Mallorca) (II). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013). 5973

CL) A la Pregunta RGE núm. 1316/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a avantprojecte de llei de
racionalització i sostenibilitat de l'administració local. 5974

CM) A la Pregunta RGE núm. 1355/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a Llei 15/2010. 5974
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Tramuntana (I). 5974
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CQ) A la Pregunta RGE núm. 1489/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consorci de la Serra de
Tramuntana (II). 5974

CR) A la Pregunta RGE núm. 1490/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consorci de la Serra de
Tramuntana (III). 5975

CS) A la Pregunta RGE núm. 1572/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a sentència sobre el
conveni de carreteres. 5975

CT) A la Pregunta RGE núm. 1664/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades per
SEMILLA (VI). 5975

CU) A la Pregunta RGE núm. 1666/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades per
SEMILLA (VIII). 5975

CV) A la Pregunta RGE núm. 1671/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades per
SEMILLA (XIII). 5975

CX) A la Pregunta RGE núm. 1672/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades per
SEMILLA (XIII). 5975

CY) A la Pregunta RGE núm. 1673/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
de SEMILLA (I). 5975

CZ) A la Pregunta RGE núm. 1674/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
de SEMILLA (II). 5976

DA) A la Pregunta RGE núm. 1678/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
de SEMILLA (VI). 5976

DB) A la Pregunta RGE núm. 1685/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
de SEMILLA (XIII). 5976

DC) A la Pregunta RGE núm. 1706/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
d'IBABSA (VII). 5976

DD) A la Pregunta RGE núm. 1715/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut Balear
de la Joventut (I). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5976

DE) A la Pregunta RGE núm. 1716/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut Balear
de la Joventut (II). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5976

DF) A la Pregunta RGE núm. 1717/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut Balear
de la Joventut (III). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5977

DG) A la Pregunta RGE núm. 1718/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut Balear
de la Joventut (IV). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5977

DH) A la Pregunta RGE núm. 1719/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut Balear
de la Joventut (V). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5977

DI) A la Pregunta RGE núm. 1720/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut Balear
de la Joventut (VI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5977

DJ) A la Pregunta RGE núm. 1721/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut Balear
de la Joventut (VIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5977

DK) A la Pregunta RGE núm. 1722/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut Balear
de la Joventut (VIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5977

DL) A la Pregunta RGE núm. 1723/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut Balear
de la Joventut (IX). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5978
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DM) A la Pregunta RGE núm. 1724/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut Balear
de la Joventut (X). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5978

DN) A la Pregunta RGE núm. 1725/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut Balear
de la Joventut (XLI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5978

DO) A la Pregunta RGE núm. 1726/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut Balear
de la Joventut (XLI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5978

DP) A la Pregunta RGE núm. 1727/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut Balear
de la Joventut (XIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5978

DQ) A la Pregunta RGE núm. 1728/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut Balear
de la Joventut (XVI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5978

DR) A la Pregunta RGE núm. 1757/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a l'Institut Balear de la Joventut (I). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5979

DS) A la Pregunta RGE núm. 1758/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a l'Institut Balear de la Joventut (II). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5979

DT) A la Pregunta RGE núm. 1759/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a l'Institut Balear de la Joventut (III). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5979

DU) A la Pregunta RGE núm. 1760/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a l'Institut Balear de la Joventut (IV). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5979

DV) A la Pregunta RGE núm. 1761/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a l'Institut Balear de la Joventut (V). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5979

DX) A la Pregunta RGE núm. 1762/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a l'Institut Balear de la Joventut (VI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5980

DY) A la Pregunta RGE núm. 1766/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a l'Institut Balear de la Joventut (X). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5980

DZ) A la Pregunta RGE núm. 1767/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a l'Institut Balear de la Joventut (XLI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5980

EA) A la Pregunta RGE núm. 1768/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a l'Institut Balear de la Joventut (XLI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5980

EB) A la Pregunta RGE núm. 1769/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a l'Institut Balear de la Joventut (XIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5980

EC) A la Pregunta RGE núm. 1770/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a l'Institut Balear de la Joventut (XVI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013). 5980

ED) A la Pregunta RGE núm. 1783/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consorci de la Serra de
Tramuntana (XIII). 5981

EE) A la Pregunta RGE núm. 1785/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs tècnics
de la Conselleria de Presidència (I). 5981

EF) A la Pregunta RGE núm. 1787/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs tècnics
de la Conselleria de Presidència (III). 5981

EG) A la Pregunta RGE núm. 1788/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs tècnics
de la Conselleria de Presidència (IV). 5981

EH) A la Pregunta RGE núm. 1789/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs tècnics
de la Conselleria de Presidència (V). 5981
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EI) A la Pregunta RGE núm. 1790/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs tècnics
de la Conselleria de Presidència (VI). 5981

EJ) A la Pregunta RGE núm. 1813/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (I). 5982

EK) A la Pregunta RGE núm. 1821/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (IX). 5982

EL) A la Pregunta RGE núm. 1822/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (X). 5982

EM) A la Pregunta RGE núm. 1823/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (XLI). 5982

EN) A la Pregunta RGE núm. 1824/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (XLI). 5982

EO) A la Pregunta RGE núm. 1825/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a la Conselleria de Presidència (XIII). 5982

EP) A la Pregunta RGE núm. 1888/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears (I). 5982

EQ) A la Pregunta RGE núm. 1889/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears (II). 5983

ER) A la Pregunta RGE núm. 1891/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a receptes facturades al
Servei de Salut de les Illes Balears (IV). 5983

ES) A la Pregunta RGE núm. 2018/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a campanya del GOB.
5983

ET) A la Pregunta RGE núm. 2150/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Ports de les Illes Balears:
tendals (II). 5983

EU) A la Pregunta RGE núm. 2151/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Ports de les Illes Balears:
tendals (III). 5984

EV) A la Pregunta RGE núm. 2152/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Ports de les Illes Balears:
ocupació de la via pública. 5984

EX) A la Pregunta RGE núm. 2153/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Ports de les Illes Balears:
ocupació de la via pública (II). 5984

EY) A la Pregunta RGE núm. 2326/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Conselleria d'Administracions Públiques. 5984

EZ) A la Pregunta RGE núm. 2329/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Conselleria de Presidència. 5984

FA) A la Pregunta RGE núm. 2331/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Conselleria de Turisme i Esports. 5985

FB) A la Pregunta RGE núm. 2334/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Balear de la Memòria Democràtica. 5985

FC) A la Pregunta RGE núm. 2335/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Balears a l'Exterior. 5985

FD) A la Pregunta RGE núm. 2336/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 5985
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FE) A la Pregunta RGE núm. 2337/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Caubet Cimera Illes Balears, Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada. 5985

FF) A la Pregunta RGE núm. 2340/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull. 5985

FG) A la Pregunta RGE núm. 2342/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera. 5985

FH) A la Pregunta RGE núm. 2345/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel. 5986

FI) A la Pregunta RGE núm. 2346/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Jardí Botànic de Sóller. 5986

FJ) A la Pregunta RGE núm. 2347/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes Balears. 5986

FK) A la Pregunta RGE núm. 2349/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears . (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013). 5986

FL) A la Pregunta RGE núm. 2350/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible. 5986

FM) A la Pregunta RGE núm. 2351/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació per al suport i la promoció de l'esport balear Illesport. 5986

FN) A la Pregunta RGE núm. 2355/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Teatre Principal d'Inca. 5986

FO) A la Pregunta RGE núm. 2356/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 5987

FP) A la Pregunta RGE núm. 2357/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears. 5987

FQ) A la Pregunta RGE núm. 2358/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears . (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013). 5987

FR) A la Pregunta RGE núm. 2362/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de CAIB Patrimoni, SA. 5987

FS) A la Pregunta RGE núm. 2363/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 5987

FT) A la Pregunta RGE núm. 2364/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
del Consorci de Transports de Mallorca. 5987

FU) A la Pregunta RGE núm. 2368/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
d'Espais de Natura Balear. 5988

FV) A les Preguntes RGE núm. 2411/13 i 2414/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relatives a conveni
en matèria de carreteres amb Formentera. 5988

FX) A la Pregunta RGE núm. 2421/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a ajuts a clubs esportius
de Formentera (I). 5988

FY) A la Pregunta RGE núm. 2422/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a ajuts a clubs esportius
de Formentera (II). 5988

FZ) A la Pregunta RGE núm. 2421/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajuts a línies i convocatòries
del PDR (III). 5988
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GA) A la Pregunta RGE núm. 2993/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació
individualitzada (I). 5988

GB) A la Pregunta RGE núm. 2994/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació
individualitzada (II). 5988

GC) A la Pregunta RGE núm. 2995/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a accions formatives per
a desocupats. 5989

GD) A la Pregunta RGE núm. 3041/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei sobre la
sostenibilitat i racionalització de l'administració local (I) . 5989

GE) A la Pregunta RGE núm. 3044/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei sobre la
sostenibilitat i racionalització de l'administració local (IV) . 5989

GF) A la Pregunta RGE núm. 3046/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei sobre la
sostenibilitat i racionalització de l'administració local (VI) . 5989

GG) A la Pregunta RGE núm. 3050/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a prestació de serveis
socials (IV) . 5989

GH) A la Pregunta RGE núm. 3051/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei sobre la
sostenibilitat i racionalització de l'administració local (VIII) . 5990

GI) A les Preguntes RGE núm. 3088/13, 3090/13, 3091/13, 3095(13, 3097/13, 3101/13 i 3102/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Damià Borràs i Barber, relatives a volum passatgers residents rutes marítimes (23, 25, 26, 29, 31, 35 i 36. 5990

GJ) A la Pregunta RGE núm. 3169/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a denúncies d'abocaments
incontrolats. 5990

GK) A la Pregunta RGE núm. 3222/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Llei de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació dependència (I). 5990

GL) A la Pregunta RGE núm. 3223/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Llei de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació dependència (II). 5990

GM) A la Pregunta RGE núm. 3224/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Llei de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació dependència (III). 5991

GN) A la Pregunta RGE núm. 3225/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Llei de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació dependència (IV). 5991

GO) A la Pregunta RGE núm. 3411/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts atesos (II).
5991

GP) A la Pregunta RGE núm. 3413/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts atesos (IV).
5991

GQ) A la Pregunta RGE núm. 3414/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts atesos (V).
5991

GR) A la Pregunta RGE núm. 3449/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a oficines d'escolarització
(I). 5992

GS) A la Pregunta RGE núm. 3450/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a oficines d'escolarització
(II). 5992

GT) A la Pregunta RGE núm. 3451/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a oficines d'escolarització
(III). 5992

GU) A la Pregunta RGE núm. 3497/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a cost total expropiacions
per construir carreteres a l'illa de Menorca . 5992
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GV) A la Pregunta RGE núm. 3552/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions
farmacèutiques (I). 5992

GX) A la Pregunta RGE núm. 4039/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a indemnitzacions per raó
del servei de la Conselleria d'Administracions Públiques. 5993

GY) A la Pregunta RGE núm. 4044/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a indemnitzacions per raó
del servei de la Conselleria de Turisme i Esports . 5993

GZ) A la Pregunta RGE núm. 4144/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a matèria de joventut a la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. 5993

HA) A la Pregunta RGE núm. 4154/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a projecte Sa Coma d'Eivissa.
5993
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 12 de juny de 2013, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 5631/13, relativa a impulsar
la prevenció del càncer de mama, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a desenvolupar i mantenir en el temps iniciatives
i campanyes per tal que les dones es realitzin mamografies
preventives amb l’objectiu de sensibilitzar i donar a conèixer la
importància de fer-les.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir o a dotar dels recursos sanitaris
necessaris, materials i de personal, per evitar una reducció del
nombre de dones que s’han realitzat mamografies lligades a la
prevenció o a la detecció del càncer de mama."

A la seu del Parlament, 12 de juny de 2013.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1359/13, relativa a promocionar el Comerç Just, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears valora molt

positivament la feina que fan les ONG de la comunitat
autònoma en la seva promoció del Comerç Just, i insta el
Govern de les Illes Balears a continuar donant suport a les
diferents iniciatives que presentin les ONG per promocionar el
Comerç Just.

2. El Parlament de les Illes Balears anima tots els municipis
que s’adhereixin al Programa “Ciutats Justes” per fomentar el
Comerç Just i el comerç responsable.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir productes de comerç just en la compra
pública de l’administració, per exemple cafè, sucre...".

A la seu del Parlament, 13 de juny de 2013.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny de 2013, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 675/13 a 678/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a FP dual (III a VI). (BOPIB
núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears  Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny de 2013, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 679/13 i 680/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a ensenyament en anglès (II i
III). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears  Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny de 2013, debaté
la Pregunta RGE núm. 2580/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
fons FEDER. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears  Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny de 2013, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 5216/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a retirada del projecte de mesures tributàries
per a la sostenibilitat financera. (BOPIB núm. 100, de 24 de
maig de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny de 2013, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 4536/13, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a no canviam dèficit per finançament. (BOPIB
núm. 98, de 10 de maig de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1 i 3:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Punt 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 12 de juny de 2013, rebutjà la Proposició no de llei
RGE núm. 3964/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a exempció de copagament en medicaments, transport sanitari
no urgent, productes dietètics i prestació ortoprotètica a les
persones que pateixen una malaltia rara. (BOPIB núm. 96, de 26
d'abril de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1064/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a competències en
matèria de joventut. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller de

Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre la decisió de personar-se en casos de
corrupció (RGE núm. 10314/12).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de juny de
2013, tengué lloc la compareixença del Sr. Vicepresident i
Conseller de Presidència, qui, acompanyat de la cap de Gabinet
i de la responsable de Premsa, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol de 2013.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura

i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre les línies polítiques per a la resta de legislatura
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i a les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en
les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern (RGE núm. 4638/13 i 4646/13).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny de 2013, tengué
lloc la compareixença de la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, qui, acompanyada del secretari autonòmic, de la
secretària general, del director general de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans, de la directora
general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, del
director general d'Universitats, Recerca i Transferència del
Coneixement, de la directora del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears, de la cap de Premsa i de la cap de Gabinet de la
consellera, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord respecte de l'escrit RGE núm. 2279/13.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny de 2013, adoptà,
respecte de l'escrit esmentat, presentat per l'Ajuntament
d'Alaior, mitjançant el qual se solAlicita que el Parlament insti la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears a revisar contractes
administratius locals, l'acord següent:

"Instar la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears a
revisar contractes administratius locals de l'Ajuntament
d'Alaior."

A la seu del Parlament, 11 de juny de 2013.
La secretària de la comissió:
María Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

Ordre de Publicació

B)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

724/13, audiovisual de les Illes Balears.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de juny de
2013, procedí a dictaminar el projecte de llei esmentat, publicat
al BOPIB núm. 86, de 18 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
654/13.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny de 2013, la
diputada Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, retirà la pregunta esmentada, relativa a
reunió amb l'APIMA del Conservatori de Música de Menorca,
publicada al BOPIB núm. 85, de 8 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Acord de compareixença de la consellera d'Educació,

Cultura i Universitats sobre les prioritats que es marca la nova
consellera en relació amb les polítiques que aplicarà la seva
conselleria, RGE núm. 4621/13.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny de 2013,
s'aprovà per assentiment l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari MÉS, que solAlicita la compareixença de la
consellera d'Educació, Cultura i Universitats davant aquesta
comissió per tal d'informar sobre el tems indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol de 2013.

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 554/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ajuts a
escoletes públiques de primer cicle d'educació infantil. (BOPIB
núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Pensa el conseller d'Educació i Cultura convocar els ajuts
del curs 2010-2011 a la xarxa d'escoletes públiques de primer
cicle d'educació infantil de les Illes Balears?

L'anterior equip de govern va emprar la partida
pressupostària de l'any 2011 destinada a ajudes de sosteniment
de centres el curs 2009/2010, deixant-nos sense pressupost per
al curs 2010/2011.

Per al curs 2011/2012 aquest govern ha tret una
convocatòria per a aquest concepte ja que som conscients de la
problemàtica dels ajuntaments i de la importància de la primera
infància.

Palma, 22 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2283/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a dietes
de les persones del sector públic instrumental de la Conselleria
de Presidència. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quina ha estat la quantia total de les dietes que fins a data
d'avui ha cobrat cada una de les persones que formen
actualment els òrgans a què es refereix l'article 20.3 de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a cada una de les
entitats del sector públic vinculades o dependents de la
Conselleria de Presidència?

La participació en les reunions del Consell d'Administració
de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears no
comporta la percepció de dietes ni de cap retribució econòmica.

La participació en les reunions del patronat de la Fundació
Balears a l'Exterior no comporta la percepció de dietes ni de cap
retribució econòmica.

La participació en les reunions de la junta rectora del
Consorci Centre Balears Europa no comporta la percepció de
dietes ni de cap retribució econòmica.

En el cas de Multimèdia SA i de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, sí figuren dietes, com es
detalla a continuació:

Segons l'acta de la junta rectora d'accionistes de l'empresa
pública Multimèdia d'1 d'agost de 2008, s'acorda el següent:

Cal destacar que les dietes per assistència al Consell
d'Administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA
(establertes inicialment per acord de la Junta General
d'Accionistes en data 1 d'agost de 2008), actualment s'han
ajustat a l'article 14.3 de la Llei de pressuposts de la CAIB per
a l'any 2010:
• 200 euros per al secretari (inicialment eren 250 euros).

• 150 euros per a la resta de membres del Consell
d'Administració.
Pel que fa a l'EPRTVIB, a l'acta de la sessió extraordinària

del Consell de Direcció de l'EPRTVIB de 23 de març de 2012
és on s'acordà la quantia de la retribució de les dietes per
assistència a les sessions.

Així mateix, les quantitats en les dietes per raó d'assistència
a les sessions del Consell de  Direcció entre els consellers de
diferents illes responen al compliment del que estableix la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, en el seu article 18.5.

Per tant, les dietes per als consellers de Mallorca la dieta
presencial serà de 200 euros i 275 euros els de Menorca i
Eivissa que assisteixin a Calvià i 375 el de Formentera que
assisteixi a Calvià.

Per videoconferència des de Menorca i Eivissa la dieta és de
200 euros i el de Formentera de 275 euros si es desplaça a
Eivissa.

Palma, 2 de maig de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3411/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a inversions
al municipi d'Inca. (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

Ha fet el Govern, o coneix algun moviment del PP, per
condicionar les inversions governamentals al municipi d'Inca
segons quina sigui l'actitud del Sr. Batle en la defensa de la
llengua del país (tal i com afirma el Sr. Pastor, vicepresident
de la Junta Regional del PP, diputat al Parlament i batle de
Manacor, en unes declaracions publicades el 25 d'abril al
Diario de Mallorca)?

El Govern representa tots els ciutadans de les Illes Balears,
amb independència de la ideologia política que puguin tenir
aquests. Per aquest motiu el Govern s'encarrega d'exercir les
seves competències en benefici de tot el poble de les Illes
Balears amb igualtat plena i absoluta.

Palma, 26 d'abril de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 3684/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a polítiques
d'atenció a persones i colAlectius en situació de pobresa.
(BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

Quines quantitats econòmiques ha transferit o tenen previst
transferir al Consell Insular de Menorca l'any 2012 en
concepte de polítiques d'atenció a les persones i els colAlectius
en situació de pobresa i necessitat social?

L'any 2012 s'han aprovat en concepte de polítiques d'atenció
a les persones i els colAlectius en situació de pobresa i necessitat
social a favor del Consell Insular de Menorca les següents
ajudes i imports:
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- Dins del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) s'han concedit
58.842i en concepte d'atenció a les persones i els colAlectius en
situació de pobresa i necessitat social.

- Pel que fa a la Renda Mínima d'Inserció (RMI) es varen
concedir 235.285,02i.

- Es va signar el conveni entre la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social i el Consell Insular de Menorca per
dur a terme el projecte d'atenció i seguiment de les persones
adultes incapacitades judicialment o en procés d'incapacitació
durant 2012, per un import de 47.044i.

- A més, es va prorrogar el conveni d'ajuts d'urgència social,
signat el 2011 i per un import de 65.103i, per poder dur a
terme les actuacions previstes fins el 31 de desembre de 2012.

- Per altra banda, malgrat no ser el beneficiari directament
el Consell Insular de Menorca, l'any 2012 es va aprovar una
ajuda a favor de Càritas Diocesana de Menorca per dur a terme
el projecte per a la inclusió social per atendre les necessitats de
la població marginada o en risc d'exclusió social resident al
territori de Menorca, per un import de 84.000i.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 3702/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a denúncia de l'ISPIB
relativa a censura a IB3. (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de
2012).

Quina explicació dóna el Govern de les Illes Balears a la
denúncia del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears, feta
pública dia 11 de maig del 2011, sobre "la censura flagrant
que exerceix la direcció d'informatius" d'IB3?

IB3 Ràdio i Televisió és un ens públic autònom amb un
director general, que compareix regularment al Parlament, i a ell
li correspon aclarir i donar comptes de totes aquestes qüestions
a les comissions de control corresponents.

Palma, 8 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 4114/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa al pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (XLI). (BOPIB núm.
49, d'1 de juny de 2012).

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, ha valorat i/o estudiat
els motius, estalvi i/o disminució de la despesa de mesures
alternatives a la regulació de les clàusules d'indemnització
d'acord a la reforma laboral en procés?

Aquestes mesures s'han imposat pel Reial Decret-Llei
3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents pera 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 de ser 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.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 4179/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a trasllat
IBD. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).

El Govern de les Illes Balears ha fet pública la intenció de
vendre patrimoni de la comunitat autònoma, entre altres coses,
el local on està situat l'Institut Balear de la Dona. On té
planificat la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
traslladar l'IBD?

En aquests moments s'estan realitzant activitats de recerca
per a la millora de les condicions de l'IBD, sense que es pugui
concretar cap ubicació.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 4355/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a targeta
bàsica. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

En quin procés de tramitació es troba l'expedient de la
targeta bàsica per a l'any 2012?

Per a finals d'aquest mes.

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

A la Pregunta RGE núm. 5197/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i  Seguí, relativa a convenis signats
per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB
núm. 52, de 22 de juny de 2012).

A causa de l'extensió, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 5250/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Relació de convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura fins avui, tant si és amb una administració
pública com amb una entitat privada, subscrits per la Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

Convenis de colAlaboració subscrits del 22 de juliol de 2011
al 20 de juliol del 2012.

-ColAlaborador: Direcció de l'Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

-Descripció de l'objecte de colAlaboració: assistència jurídica
a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

-Obligacions de contingut econòmic: no es deriven.
-Data de formalització: 01/09/2011.
-Vigència: es limita a la del procediment derivat de la

interposició de la demanda per conflicte colAlectiu
PM/C/322/2011.

-ColAlaborador: Fundació Hospital de Manacor.
-Descripció de l'objecte de colAlaboració: articular el procés

de gestió i obtenció de sang de cordó umbilical a la Fundació
Hospital de Manacor.

-Obligacions de contingut econòmic: no es deriven.
-Data de formalització: 12/09/2011.
-Vigència: 1 any.

-ColAlaborador: Direcció de l'Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

-Descripció de l'objecte de colAlaboració: assistència jurídica
a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

-Obligacions de contingut econòmic: 300 euros.
-Data de formalització: 21/09/2011.
-Vigència: 1 any.

-ColAlaborador: Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram,
SA (EMAYA).

-Descripció de l'objecte de colAlaboració: cessió gratuïta a la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears del dret
d'ús dels metres quadrats necessaris per estacionar l'autobús de
la donació de sang.

-Obligacions de contingut econòmic: no es deriven.
-Data de formalització: 23/12/2011.
-Vigència: 4 anys, i es podrà prorrogar per anualitats amb la

voluntat expressa i per escrit d'ambdues parts manifestada amb
una antelació d'un mes.

-ColAlaborador: Televisió de les Illes Balears, SA i Ràdio de
les Illes Balears, SA.

-Descripció de l'objecte de colAlaboració: oferir a la
Fundació la participació en diversos programes que formen part
de la graella de programació de l'operador de televisió i de
ràdio, a més de determinades prestacions publicitàries i s'altre
índole recollides en el conveni.

-Obligacions de contingut econòmic: no es deriven.
-Data de formalització: 30/04/2012.
-Vigència: 1 mes, des d'1/05/2012, sense pròrroga.

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

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 5257/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears
Ramon Llull. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Relació de convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura fins avui, tant si és amb una administració
pública com amb una entitat privada, subscrits per la Fundació
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.

-Conveni marc de cooperació educativa per a la realització
de pràctiques acadèmiques externes a entitats colAlaboradores
pel còmput de crèdits (UAB-FISIB).

-Acord específic de colAlaboració entre la Fundació
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull i el
Centre de Recerca Epidemiològica ambiental.

-Conveni de colAlaboració educativa entre la Universitat de
Múrcia i la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears, per a la realització de pràctiques d'alumnes de la
Universitat de Múrcia.

-Conveni d'assistència jurídica entre la Direcció de
l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la
Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon
Llull.

-Conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes curriculars dels estudiants de grau. (UAB-FISIB).

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 5264/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per la Fundació Mateu Orfila d'Investigació de Salut de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Relació de convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura fins avui, tant si és amb una administració
pública com amb una entitat privada, subscrits per la Fundació
Mateu Orfila d'Investigació Sanitària de les Illes Balears.

La Fundació Mateu Orfila d'Investigació de Salut de les Illes
Balears, des de l'inici de la legislatura fins a dia d'avui, ha
subscrit els convenis que detallam a continuació:
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-Conveni de colAlaboració entre la Fundació Mateu Orfila i
la Fundació Hospital Comarcal d'Inca per a la prestació
d'assistència als investigadors.

-Conveni específic de colAlaboració entre el Centre
d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de
l'Obesitat i Nutrició i la Fundació Mateu Orfila per a la
promoció i impuls de la investigació en ciències de la salut.

-Conveni específic de colAlaboració entre la Fundació Mateu
Orfila i el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de
Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició, per al desenvolupament
i activitats de cooperació en transferència de resultats i
coneixement en investigació i ciències de la salut.

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

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 6192/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a material
bibliogràfic i documental IBD. (BOPIB núm. 58, de 25 de juliol
de 2012).

Per què oferta l'Institut de la Dona el material bibliogràfic
i documental del centre de documentació a la UIB o una altra
entitat?

A principis de 2011 es varen substituir una de les taules
destinades a consulta per unes prestatgeries; aquesta ampliació,
encara que va suposar espai per a uns cinc-cents exemplars, ha
estat del tot insuficient per acollir els llibres que ha rebut
l'institut per donacions d'altres centres. Així mateix, per
desembre de 2011 la biblioteca es va inundar degut a una avaria
a una canonada del pis superior i per maig de 2012 es va reposar
el mobiliari i l'equip informàtic i electrònic, però no els
exemplars danyats.

Per aquest motiu al llarg de l'any 2012 s'han mantingut
contactes amb distints centres per estudiar la possibilitat de
traslladar als mateixos la biblioteca de l'institut.

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

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 6194/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a targeta
bàsica 2012. (BOPIB núm. 58, de 25 de juliol de 2012).

Quin calendari té previst la Conselleria de  Salut, Família
i Benestar Social per al lliurament de la targeta bàsica de l'any
2012 a tots els perceptors de pensions no contributives?

En el moment en què es va formular la pregunta la
convocatòria de subvencions es trobava en tramitació.

En l'actualitat la convocatòria de subvencions s'ha tramitat
i s'ha ordenat el pagament corresponent. Resta pendent de
pagament efectiu a la l'entitat colAlaboradora La Caixa per poder
lliurar les targetes als beneficiaris i que puguin fer ús del crèdit
concedit.

S'han de tramitar pagaments a favor dels beneficiaris de la
convocatòria per valor d'1.266.825,00 euros.

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

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7123/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a espai
escoleta Conselleria de Presidència. (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).

A què es destinarà l'espai de la Conselleria de Presidència
on es trobava ubicada l'escoleta?

En execució de la política de redimensionament dels espais
públics amb la finalitat de reduir els arrendaments, la qual cosa
fa necessària adaptar al màxim l'ocupació dels immobles
propietat de la CAIB, l'espai de la guarderia es destinarà a noves
dependències d'oficines de la conselleria.

Palma, 9 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7156/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a Documento
de alternativas a favor de la rehabilitación, la regeneración y la
renovación urbanas. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, quina
opinió té el Govern del Documento de alternativas a favor de la
rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas?

Aquest document afecta la matèria d'habitatge però també,
sobretot, de sòl i ordenació del territori.

Quant a la matèria d'habitatge, aquest projecte de llei no
afecta directament la normativa d'habitatge, però suposa
impulsar i donar suport a les actuacions de rehabilitació,
regeneració i renovació urbanes, i adaptar la realitat residencial
actual als objectius europeus marcats en la Directiva 20/20/20,
referits al fet que en els habitatges es pugui aconseguir la
reducció d'emissió de gasos en un 20%, incrementar energies
renovables en un 20% i millorar l'eficiència energètica en un
20%.

A més a més, anirà en consonància amb el nou pla
d'habitatge estatal 2013-2016, que preveu programes d'ajudes
destinades a fomentar la rehabilitació, regeneració i renovació
urbanes.

Palma, 4 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 7158/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a Llei del sòl.
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, en
quina situació es troba la redacció de la Llei del sòl
autonòmica?

Com vostè ja sap, en aquest moment s'ha redactat ja un
primer esborrany, còpia del qual li vaig entregar en mà el passat
dia 5 de febrer, i es troba a disposició de les forces polítiques,
les institucions, els agents socials i econòmics, i de tots els
ciutadans de la nostra comunitat autònoma, per tal que es pugui
consultar i formular els suggeriments que es considerin adients.

Palma, 15 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 7167/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a acte sobre
educació. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

El nostre grup parlamentar té intenció de fer un acte intern
sobre educació. Hi convidarà la conselleria per circular els
caps de departament, caps de servei i personal tècnic que
tenguin interès d'assistir-hi, o només ho fa als actes del PP?

La nostra conselleria no convida a actes organitzats per
partits polítics.

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

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 7177/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a renda mínima
d'inserció. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

Quins són els recursos econòmics que a l'any 2012 preveu
destinar a la Renda Mínima d'Inserció per cadascuna de les
Illes?

El pressupost assignat ala Renda Mínima d'Inserció per a
l'any 2012 segueix la distribució següent:

Consells insulars Imports totals

Mallorca 2.480.648,36

Menorca 235.285,02

Eivissa 235.285,02

Formentera 6.000,00

Total 2.957.218,40

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

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 7516/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a resposta als alcaldes
d'Eivissa. (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

Quan pensa el president de les Illes Balears complir la
paraula donada als alcaldes d'Eivissa en les diferents reunions
celebrades el 16 de febrer del 2012 a Eivissa?

Després de les reunions dutes a terme amb els batles dels
diversos municipis de l'illa d'Eivissa es va donar trasllat de les
seves peticions a les diferents conselleries del Govern i, des de
llavors, es duen a terme les actuacions administratives
necessàries per donar resposta a les propostes i demandes dels
batles.

Palma, 29 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 7731/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a noves
valoracions d'estat de dependència (II). (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).

Quin és el nombre de persones dependents que han sofert
un empitjorament de la seva dependència durant l'any 2011 i
durant l'any 2012 i que havent solAlicitat una nova valoració
aquesta ha estat positiva?

Atenent a l'establert en el Reial Decret 174/2011, d'11 de
febrer, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de
dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre,
de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència, les puntuacions en aquestes
valoracions se situen entre 0 i 100, prenent sempre valors
positius. D'acord amb aquesta qualificació, el número total de
revisions realitzades durant els anys 2011 i 2012 ascendeix a
2578.

Palma, 20 de maig de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 7734/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a malalts
mentals amb dependència. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

Quin és el nombre de persones amb malaltia mental que
han solAlicitat el reconeixement de la situació de dependència?

No es pot determinar el nombre de persones afectades per
cap patologia de forma mínimament concloent fins que hagin
obtingut grau i nivell, ja que en el moment de la solAlicitud no
es coneixen els casos al detall.
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Palma, 20 de maig de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 7745/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Pla
d'equilibri econòmic (IV). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

En relació amb el Pla d'equilibri, ens pot indicar que les
mesures de contenció de la despesa quant a la suspensió de
nou personal interí ha provocat la desaparició de qualque
programa social? Quin?

No ha desaparegut cap programa social de les partides
dedicades a afers socials.

Palma, 15 de maig de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 7759/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a noves
contractacions. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Relació de totes les noves contractacions de personal
funcionari, interins, laborals o als càrrecs, contractats pel
Govern de les Illes Balears o per qualsevol de les seves
empreses públiques o altre organisme del sector públic, des del
començament d'aquesta legislatura.

Pel que fa a les contractacions efectuades per
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
aquesta informació l'ha de solAlicitar a la conselleria competent
en matèria de funció pública.

Pel que fa a les contractacions efectuades pel sector públic
instrumental, aquesta informació l'ha de solAlicitar a les
conselleries d'adscripció.

Palma, 17 d'abril de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 7801/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a despesa
protocolAlària. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

S'ha aprovat la reducció de despesa protocolAlària en
Consell de Govern i quina quantitat s'ha reduït?

Segons l'acord del Consell de Govern del mes d'abril, es
dóna per assabentat del Pla d'ajust de les Illes Balears, on
efectivament es parla de la reducció de les despeses
protocolAlàries a aquelles estrictament imprescindibles per raó
de la representació vinculada al càrrec.

Palma, 26 d'abril de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7813/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a avantprojecte
de llei de costes (II). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

Està d'acord el Govern amb la privatització de les salines
prevista a l'esborrany d'avantprojecte de llei de costes?

La Llei de costes de 1988 preveu (art. 3) que són béns de
domini públic marítim terrestre, entre altres, la zona marítima
terrestres (o espai comprès entre la línia de baixa mari i el límit
fins on arriben les ones en els majors temporals coneguts o quan
superi el de la línia de plenamar màxima), considerant inclosa
dins aquesta zona marítima terrestres les maresmes, albuferes,
marjals..., i en general els terrenys baixos que s'inunden a
conseqüència del flux i reflux de les marees, de les ones o de la
filtració d'aigua de mar (art. 3.1.a), paràgraf segon).

L'aplicació pràctica d'aquesta disposició ha determinat, en
el cas concret objecte de la pregunta, que les maresmes i
albuferes de propietat privada, que passessin a formar part del
domini públic marítim terrestres, perdent els seus propietaris la
seva propietat, que es transformava en un dret d'ús de 30 més 30
anys (disposició transitòria primera, apartat 4t de la Llei de
costes). Aquesta mesura fou fortament contestada per molts al
considerar-la una confiscació de béns sense indemnització.

El cert, des del punt de vista tècnic, és que les albuferes
s'inunden no a conseqüència del flux i reflux de les marees, de
les ones o de la filtració de l'aigua de la mar, sinó a
conseqüència d'obres fetes per l'home, és a dir, els seus
propietaris, fa segles; és a dir, que s'inunden artificialment i
controlada a conseqüència d'obres o d'instalAlacions realitzades
a l'efecte.

Per aquesta raó el projecte de llei de protecció i ús sostenible
del litoral i de modificació de la Llei de costes de 1988, aprovat
pel Govern de l'Estat i en tramitació parlamentària (el termini de
presentació d'esmenes finalitza el 7 de novembre de 2012),
modifica l'article 3 de la Llei de costes, entre altres extrems en
relació amb maresmes, albuferes, marjals i altres terrenys baixos
que s'inunden, afegint un nou paràgraf a l'article 3.1.a) del
següent tenor literal:

"No obstante, no pasarán a formar parte del dominio
público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean
inundados artificial y controladamente, como consecuencia
de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que
antes de la inundación no fueran de dominio público".
Des del punt de vista del Govern entenem que és molt

raonable aquesta proposta de modificació, ja que és precisa i es
dóna coherència al concepte de domini públic marítim terrestre.
Així ho hem manifestat, per altra banda, al Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient amb les
observacions formulades el 24 de setembre de 2012.

Palma, 15 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Bauzá i Company.
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Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 7816/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a ingressos
per fiances de lloguer. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

Quants han estat els ingressos el darrer any per fiances de
lloguer a l'IBAVI?

Els imports de fiances constituïdes i cancelAlades a l'IBAVI
durant el darrer any 2012 són:

Fiances constituïdes 5.430.953,71 i
Fiances cancelAlades 4.118.582,09 i
Net 1.312.371,62 i

Palma, 18 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Bauzá i Company.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 7863/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a usuaris del metro.
(BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

A quins motius creu que es deu la caiguda d'usuaris del
metro?

Dins la davallada d'usuaris que a nivell general de l'Estat
estan patint els sistemes de transport públic, tal i com
reflecteixen les dades publicades per l'Institut Nacional
d'Estadística, en el cas particular d'SFM aquesta davallada es
veu incrementada pel nivell de frau que suporta aquesta
administració, que s'ha incrementat sensiblement a causa de la
manca de tancaments de les estacions que comptava amb un
sistema tarifari amb unes mínimes condicions de funcionalitat.

Palma, 4 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Bauzá i Company.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 7891/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a necessitats
socials. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Creu vostè que els criteris econòmics han de prevaler per
sobre de les necessitats socials?

Qui va congelar les pensions i prendre altres mesures no
molt socials? Aquí, el que hem fet és intentar salvar una situació
que podia haver-se convertit en tragèdia gràcies a vostès,
prenent mesures d'ajust i eficiència, que ens han permès ja en
aquests moments disposar d'una comparativa a la qual l'any
2012 s'han generat OP per una quantitat superior al 22% en
comparació a l'exercici 2011 en l'àmbit dels serveis socials. I
així, amb responsabilitat seguirem gestionant de la forma més
eficient per seguir augmentant  la resposta que el Govern
ofereix als més necessitats.

Palma, 20 de maig de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 7894/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a pla contra
la pobresa. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quin és el seu pla contra la pobresa?

El millor pla contra la pobresa és la creació d'ocupació i en
aquest sentit van dirigides les polítiques del Govern.

Mentrestant, el Govern finança a través dels seus
pressuposts d'aquest exercici, sense precedents, de les partides
destinades a RMI i PPB, precisament per donar suport als que
pateixen més dificultats.

Palma, 20 de maig de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 7896/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a inclusió en
el sistema de dependència. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

Quantes persones amb dependència moderada estan
esperant la seva inclusió en el sistema?

Zero.

Palma, 20 de maig de 2013.
La consellera de Família i Benestar Social:
Sandra Fernández i Herranz.
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Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 7904/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a vaga a SFM.
(BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quines gestions s'han realitzat des d'SFM o la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per tal d'arribar a un
acord amb els treballadors d'SFM per evitar la vaga?

Amb relació a les gestions realitzades per evitar la vaga es
varen mantenir fins a 30 reunions per a la negociació del
conveni colAlectiu.

Palma, 4 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Bauzá i Company.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 8175/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a acords municipals
impugnats. (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).

Quants acords municipals ha impugnat el Govern de les
Illes Balears des que és president José Ramón Bauzá?

En exercici de la competència de control de legalitat de
l'article 111 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local del es Illes Balears, va interposar un recurs
contenciós administratiu el juliol de 2010 impugnant alguns
articles de l'Ordenança municipal de consum de l'Ajuntament de
Palma de Mallorca.

Igualment, es va impugnar l'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). Ara bé,
posteriorment es va retirar la impugnació de l'Ajuntament de
Son Servera com a conseqüència d'haver-se rebut un nou acord
de l'ajuntament ajustat a la llei.

La resposta és aquesta considerant que la paraula
"impugnació" es refereix a la via jurisdiccional contenciosa
administrativa i, en aquest cas, només s'han impugnat aquests
acords.

Palma, 23 de maig de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 8335/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a restauració del sector
públic instrumental. (BOPIB núm. 72, de 9 de novembre de
2012).

Creu el conseller de Presidència que la sentència de 6 de
febrer de 2012 del Jutjat del Social núm. 33 de Madrid, per la
qual es considera improcedent l'acomiadament d'un
treballador de l'administració per causes econòmiques i de
reestructuració, és aplicable a la reestructuració que el
Govern du a terme en el sector públic instrumental?

No. El conseller de Presidència no creu que la sentència de
6 de febrer de 2012 del Jutjat del Social núm. 33 de Madrid, que
considera improcedent l'acomiadament d'un treballador de
l'administració per causes econòmiques i de reestructuració,
sigui aplicable a la reestructuració que el Govern du a terme en
el sector públic instrumental. 

Palma, 8 de maig de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AJ)

A les Preguntes RGE núm. 8567/12, 8625/12, 8676/12,
8734/12, 8792/12, 8850/12, 8908/12, 8966/12, 9024/12,
9082/12, 9140/12 i 9198/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de la
Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal de les Illes Balears amb PROMOLINS,
SL, Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario SL,
Dioscorides control SL, Estudio de viabilidad fiscal SL, AMJ
Asesoria jurídico-econòmica SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO, ROYALMATIC SL. (BOPIB núm.
74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Fundació d'Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia
Personal de les Illes Balears amb PROMOLINS, SL, Proyectos
y Servicios para el Desarrollo Rural y Agrario SL,
Dioscorides Control SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL, AMJ
Asesoria Jurídico-econòmica SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO, ROYALMATIC SL? Indicant
l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que
es va adjudicar.

La Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears no ha
realitzat cap contracte amb les empreses PROMOLINS, SL,
Proyectos y Servicios para el Desarrollo Rural y Agrario SL,
Dioscorides Control SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL, AMJ
Asesoria Jurídico-econòmica SL, ROYALGAME SL,
REBERSEC SL, PRESTTO ni ROYALMATIC SL.

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

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 8684/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència amb Gestión Hospitalaria Balear,
SL. (BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Presidència
amb l'empresa Gestión Hospitalaria Balears, SL? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual
es va adjudicar.

La Conselleria de Presidència no ha subscrit cap contracte
amb l'empresa Gestión Hospitalaria Balears, SL, d'acord amb
les dades que figuren en el sistema informàtic comptable (SAP)
durant els anys consultats, de 2008 a 2013.
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Palma, 26 d'abril de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AL)

A les Preguntes RGE núm. 8703/12, 8819/12, 8877/12,
8935/12, 8993/12, 9051/12, 9082/12 i 9167/12, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a
contractes de Gesma amb ROYALMATIC SL, REBERSEC SL,
Dioscorides control SL, ROYALGAME SL, AMJ Asesoria
Jurídico-Econòmica SL, Gestión Hospitalària Balear SL,
Estudio de Viabilidad Fiscal SL,. (BOPIB núm. 73, de 16 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat GESMA amb ROYALMATIC
SL, REBERSEC SL,  Dioscorides control SL, ROYALGAME
SL, AMJ Asesoria Jurídico-Econòmica SL, Gestión
Hospitalària Balear SL, Estudio de Viabilidad Fiscal SL?
Indicant l'objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.

A Gesma no existeixen ni contractes formalitzats ni factures
relatives amb aquestes empreses.

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

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 8761/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
GESMA amb l'Hospital General de Muro, SL. (BOPIB núm.
73, de 16 de novembre de 2012).

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

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

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

Ordre de Publicació
AN)

A les Pregunta RGE núm. 8568/12, 8626/12, 8677/12,
8735/12, 8793/12, 8851/12, 8909/12, 8967/12, 9025/12,
9083/12, 9141/12 i 9199/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de la
Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon
Llull amb Royalmatic SL, Prestto, Rebersec SL, Royalgame SL,
AMJ Asesoría jurídico-económica SL, Estudio de Viabilidad
Fiscal SL, Dioscorides Control SL, Hospital General de Muro
SL, Gestión Hospitalaria Balear SL, Instituto Médico Balear,
Proyectos y Servicios para el desarrollo rural y agrario SL i
Promolins SL. (BOPIB núm. 73 i núm. 74, de 16 i 23 de
novembre de 2012, respectivament).

Quins contractes ha realitzat la Fundació d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull amb les empreses
Royalmatic SL, Prestto, Rebersec SL, Royalgame SL, AMJ
Asesoría jurídico-económica SL, Estudio de Viabilidad Fiscal
SL, Dioscorides Control SL, Hospital General de Muro SL,
Gestión Hospitalaria Balear SL, Instituto Médico Balear,
Proyectos y Servicios para el desarrollo rural y agrario SL i
Promolins SL? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.

La Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears
Ramon Llull no ha realitzat cap contracte amb les esmentades
empreses.

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

Ordre de Publicació
AO)

A les Preguntes RGE núm. 10444/12 a 10459/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a pernoctes al parc nacional de Cabrera (I a XVI).
(BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).

Relació de totes les autoritzacions de pernocta al Parc
Nacional de Cabrera des del mes de juliol de 2011 fins a
octubre de 2012, detallant el nom de persones autoritzades.

Juliol/Agost 2011: Mateu Riera Rullan, Maria Magdalena
Riera Frau, Josep Maria Puche Fontanillas, Julio Román
Punzón, María José Rivas Antequera, Damià Ramis Bernard,
Zoltan Larcher, Antoni Pasqual Andreu, Antonia Martínez
Ortega, Rosa Júlia Roman Quetgles, Maria del Pilar Garcias
Maas, José Ildefonso Ruiz Cecilia, Magdalena Sastre Morro,
Toni Puig Palerm, Maria Magdalena Salas Burguera, Margalida
Munar Grimalt, Bernat Burgalla Martínez, Neus Serra Vives,
Araceli Iniesta.

Del setembre de 2011 fins el mes d'abril de 2012, ambdós
inclosos, no hi va haver autoritzacions.

Maig 2012: Ignacio Catalán, José Alós Crespí, Noemi
Coinas, Pedro Trias Martínez, Barbara Campelo.

Juny 2012: César López, Carlos Ropero, Álvaro Escribano,
Ángel Sanz, Juan García, Laura Royo, Macu Férriz, Eduard
Quadrado, Idoia Rosales Franco, Antonio Barnolas Cortinas,
Maider Armendariz Dufur, Jose María López García, Ana
Sevillano Matilla, Núria Marbà, Fernando Lázaro, Regino
Martínez, Inés Mazarrasa, Tommy Moore, Llorenç Sáez
Gonyalons, Mateu Oliver Munar, Rosa Maria Mateos, Lluis
Moragues Zaforteza, Alfredo Barón Périz, Bernat Caritg
Monfort, Jordi Giménez García, Beatriz Lores Calero,
Margalida Comas Colom.

Juliol 2012: Gozon Basterretxea Oyarzabal, Joan S. Font
Muñoz, Antoni Jordi Ballester, Eloi Cordomí Montoya, Ferran
Alsius Dalmau, Óscar Trives Giménez, Sergio Tena Fernández,
Carlo Tidu, Koldo Diez-Caballero, Susana Diez, Carles
Eixarch, Raimon RAmos, Josep Llucià, Albert Llopart, Joan
Carles Fluxá, Jordi Chias, Genni Archetti (nacionalitat italiana),
Blanca Bassas, Juan Junyoy, Alfonso Herrera Bachiller,
Gonzalo Giribert de Sebastián, Juan Giribert de Sebastián, José
Antonio Esteban Simón.
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Agost 2012: Mateu Riera Rullan, Maria Magdalena Riera
Frau, Josep Maria Puche Fontaillas, Julio Román Punzón, María
José Rivas Antequera, Damià Ramis Bernad, Zoltan Larcher,
Antonia Martínez Ortega, Toni Puig Palerm, Maria Magdalena
Salas Burguera, Margalida Munar Grimalt, Bernat Burgalla
Martínez, Montserrat Anglada Fontestad, Bartomeu Vallori
Márquez, Jordi Hernández-Gasch, Neus Serra Vives, Elvira
Álvarez Pérez, Maite Vázquez Luis, Cristina González Andrés,
Carlos Alejandro Morell Luján-Williams.

Setembre 2012: Mariano Oliver Vanrell, María Asunción
Buades Lallemand, Daniel Morey Palou, María Dolores Maciá
Romero, Miquel Galmés Santandreu, Alicia Serra Montblanch,
María Llabrés Llabrés, Cristina Puigserver Vidal.

Octubre 2012: Miguel Cabanellas, Cayetana Casas, Matías
Calvo, Francisco Valdés, Jorge Hernández, Manuel Enrique
García, Angel Guerra Sierra, Francisca López Cortés, Harald
Zeiss, Luisa Volter, Christin Starzer, Janin Rekittke.

Palma, 15 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 10513/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a mesures
directes de creació d'ocupació. (BOPIB núm. 79, de 21 de
desembre de 2012).

Quin ha estat el pressupost executat en mesures directe de
creació d'ocupació al 2012?

- Integració laboral de persones amb discapacitat en centres
especials d'ocupació: 3.449.850,82i

- Contractació indefinida de persones amb discapacitat en
empreses de mercat ordinari: 163.595,50i

- Foment de l'ocupació de colAlectius prioritaris:
215.309,73i

Palma, 11 d'abril de 2013.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AQ)

A les Preguntes RGE núm. 10890/12, 10956/12 i 11022/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles gestió urbanística de Balears, SA.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alineació dels quals
està prevista per part de Gestió Urbanística de Balears, SA en
el marc del Pla Financer de Reequilibri i fora d'aquest, i
relació de béns immobles que s'han alineat per part de Gestió
Urbanística de Balears, SA en el marc del Pla Financer de
Reequilibri.

L'empresa Gestió Urbanística de Balears, SA no forma part
del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i aquesta conselleria no està autoritzada a facilitar-
hi informació.

Palma, 15 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm.  11200/12,  presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
fundació santuari de Lluc. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació Santuari
de Lluc?

La Fundació Santuari de Lluc no té cap immoble ni ha
tengut cap mai, per tant, no ha fet cap escriptura pública
d'alienació de béns immobles.

Palma, 31 de maig de 2013.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 249/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a alts càrrecs que no viuen
a Mallorca. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Quins són els alts càrrecs que no viuen a Mallorca i reben
la indemnització de 22.000 euros prevista a l'article 14 de la
Llei de pressuposts de la CAIB, quan diu: "Així mateix, tenen
dret a percebre aquesta indemnització els òrgans superiors i
directius de l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears que en el moment del nomenament residissin fora
de les Illes Balears, i mentre mantenguin aquesta residència,
pel cost de la seva residència temporal a l'illa de Mallorca"?

L'alt càrrec de la Conselleria de Presidència que resideix
fora de les Illes Balears i rep la indemnització corresponent és
el delegat del Govern de les Illes Balears a BrusselAles, el Sr.
Esteban Mas Portell.

Palma, 11 d'abril de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
AT)

A les Preguntes RGE núm. 258/13, 985/13 i 2096/13,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a dependència desembre 2012, gener 2013
i febrer 2013. (BOPIB núm. 84, de 1 de febrer de 2013; 87, de
22 de febrer de 2013, i 91, de 22 de març de 2013
respectivament).

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de desembre de
2012, gener de 2013 i febrer de 2013? Quants de beneficiaris
han rebut la quantia d'ajuda econòmica familiar de
dependència del mes de desembre de 2012, gener de 2013 i
febrer de 2013? Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica
familiar de dependència ho han fet per primera vegada en el
mes de desembre de 2012, gener de 2012 i febrer de 2013? De
la quantia total de la nòmina de desembre de 2012, gener de
2013 i febrer de 2013 de l'ajuda econòmica de dependència,
quina part correspon a endarreriments? Quin dia del mes es va
fer efectiva l'ajuda econòmica de dependència el mes de
desembre de 2012, gener de 2013 i febrer de 2013?  Quantes
persones han generat baixa en el sistema informàtic d'atenció
a la dependència el mes de desembre de 2012, gener de 2013
i febrer de 2013?

Desembre 2012:
Nòmina: 2.703.712,19 pagada.
Nòmina complementària: 313.966,59 pendent de pagament.
Nòmina: 6480 beneficiaris.
Nòmina complementària: 85 beneficiaris.
Nòmina: 149 beneficiaris.
Nòmina complementària: 85 beneficiaris.
Nòmina: 832.023,37.
Nòmina complementària: 313.966,59.
Nòmina: 28 de desembre de 2012.
Nòmina complementària: pendent de pagament.
Del 26/11/2012 al 25/12/2012: 278 persones.

Gener 2013:
La nòmina ha suposat 3.001.724,67 euros.
6.556 beneficiaris.
212 beneficiaris.
1.130.022,13 euros.
El darrer dia del mes
El període que va des del 26 de desembre al 25 de gener han

generat baixa 155 persones.

Febrer 2013:
3.000.190,94 euros.
6.626 beneficiaris.
269 beneficiaris.
1.130.129,21 euros.
El darrer dia del mes
238  persones.

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

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 307/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmacèutic substitut
(I). (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

En quines dates ha tingut farmacèutic substitut nomenat el
Sr. José Ramón Bauzá i Díaz?

Dates en les quals el Sr. José Ramón Bauzá ha tengut
substitut nomenat a la seva farmàcia.

Del 01/11/2009 a Data d'avui
Del 05/08/2008 al 18/08/2008
Del 18/07/2007 al 31/07/2007
Del 16/08/2006 al 28/08/2006
Del 27/12/2005 al 05/01/2006
Del 05/07/2005 al 24/04/2005
Del 11/08/2003 al 18/08/2003
Del 19/08/2002 al 31/08/2002
Del 12/07/2002 al 22/07/2002

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

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 308/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmacèutic substitut
(II). (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Qui o quins són els farmacèutics amb nomenament de
substitut de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá i
Díaz?

Els farmacèutics que han treballat de substituts a la farmàcia
del Sr. Bauzá són:

- Francisca Mudoy Servera.
- Sara García Agudo.
- Javier López González.
L'actual substituta és la Sra. Francisca Mudoy Servera.

Durant el període de vacances de la Sra. Mudoy es nomena un
altre substitut.

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

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 365/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pregunta
Cabrera - previsió. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Quina és la quantitat que preveu ingressar la CAIB dels
pressuposts generals de l'Estat per al 2013 per al manteniment
del parc de Cabrera?

L'Estat no aporta una quantitat expressa per al manteniment
del parc, sinó que l'Estat transfereix anualment una quantitat
global dins un instrument de finançament anomenat "fondo de
suficiencia", que ja no té caràcter finalista.
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Palma, 15 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 387/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dietes ib-
salut per relació laboral de caràcter especial. (BOPIB núm.
84, d'1 de febrer de 2013).

Ateses l'extensió i les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 478/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a canvis o anulAlacions de
cites mèdiques. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

Quantes persones de Menorca, Eivissa i Formentera han
hagut de canviar o anulAlar la cita d'una consulta o del
tractament a l'hospital de referència a causa de no poder
avançar el pagament del bitllet per desplaçar-se a Mallorca?

Tenim informació sobre el nombre de pacients que han
canviat o anulAlat la seva cita de consulta o del tractament, però
desconeixem els motius. No tenim constància que el canvi o
l'anulAlació sigui per no poder avançar el pagament del bitllet
per desplaçar-se a Mallorca.

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

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 481/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a pressupost 2013 per a
desplaçaments a la península. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer
de 2013).

Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçament de
malalts i acompanyants a la península de mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterers durant l'any 2013, total
i per illes?

El pressupost per a trasllat de malalts total és de 2.300.000
euros. No tenim el detall per illa.

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

Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 482/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a canvis o anulAlacions de
cites mèdiques a la península. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer
de 2013).

Quantes persones de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera han hagut de canviar o anulAlar la cita d'una
consulta o del tractament a un hospital de la península a causa
de no poder avançar el pagament del bitllet per desplaçar-se
fora?

Tenim informació sobre el nombre de pacients que han
canviat o anulAlat la seva cita de consulta o del tractament, però
en desconeixem els motius. No tenim constància que el canvi o
l'anulAlació sigui per no poder avançar el pagament del bitllet
per desplaçar-se des de la seva illa d'origen a l'hospital de la
península.

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

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 514/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a plaça identificativa a
centres concertats de Menorca. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer
de 2013).

Quants de centres concertats no universitaris de Menorca
no fan constar a la seva placa identificativa que es tracta d'un
centre concertat amb el Govern de les Illes Balears?

El RD 2377/1985, que regula els concerts educatius i les
instruccions de funcionament d'aquest tipus de centres, no fan
referència als tipus de placa identificadora de què hagin de
disposar. Està en estudi l'elaboració d'una regulació al respecte,
per la qual cosa no es disposa de cap cens de centres concertats
de l'illa de Menorca.

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

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 515/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a plaça identificativa a
centres concertats d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 85, de
8 de febrer de 2013).

Quants de centres concertats no universitaris d'Eivissa i
Formentera no fan constar a la seva placa identificativa que es
tracta d'un centre concertat amb el Govern de les Illes
Balears?

El RD 2377/1985, que regula els concerts educatius i les
instruccions de funcionament d'aquest tipus de centres, no fan
referència als tipus de placa identificativa de què hagin de
disposar. Està en estudi l'elaboració d'una regulació al respecte,
per la qual cosa no es disposa de cap cens de centres concertats
de les illes d'Eivissa i Formentera.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 559/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a
paralització de la Llei de dependència. (BOPIB núm. 85, de 8
de febrer de 2013).

Qui és el nombre de dependents moderats de les Illes
Balears que estan afectats per la paralització del calendari
d'aplicació de la Llei de dependència?

El Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, en la seva
disposició final primera, modifica l'aplicació progressiva de la
Llei de dependència, i això ha afectat a 3.591 usuaris.

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

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 632/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute als usuaris de l'Ib-
salut d'Eivissa, 2011. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

Quin és el deute del Govern als usuaris de l'Ib-salut
d'Eivissa que es van desplaçar fora de l'illa de residència per
seguir un tractament, la visita d'un especialista o una
intervenció quirúrgica i van anticipar el cost dels bitllets dins
l'any 2011?

El sistema informàtic d'informació de l'Ib-salut no dóna la
possibilitat de treure el detall solAlicitat per illa. En tot cas, atès
el volum de la informació, queden aquestes a la seva disposició
per si vol analitzar-les a la seu dels serveis centrals de l'Ib-salut.

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

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 656/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a targetes
sanitàries individuals (II). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).

Quantes targetes sanitàries individuals hi havia a Menorca,
a data 31 de desembre dels anys 2006 a 2012, desglossat per
anys?

2006 93.287
2007 92.881
2008 84.939
2009 85.738
2010 83.970
2011 84.308
2012 84.812

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

Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 990/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Centre Es
Fusteret, gener 2013. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de
2013).

Quants de menors han estat ingressats en el mes de gener
de 2013 i amb quina mesura judicial en el Centre Es Fusteret?
Detallat per setmana.

Gener 2013 Internament   Permanència 
règim semiobert     de cap de set.

1a setmana (01-06) 0 0
2a setmana (07-13) 0 1
3a setmana (14-20) 2 0
4a setmana (21-27) 0 0
5a setmana (28-31) 1 0
Total 3 1

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

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 991/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Centre Es
Mussol, gener 2013. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de
2013).

Quants de menors han estat ingressats en el mes de gener
de 2013 i amb quina mesura judicial en el Centre Es Mussol?
Detallat per setmana.

Gener 2013 Internament   Permanència 
règim semiobert     de cap de set.

1a setmana (01-06) 0 0
2a setmana (07-13) 0 0
3a setmana (14-20) 0 0
4a setmana (21-27) 0 0
5a setmana (28-31) 0 0
Total 0 0

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

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 992/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Centre Es
Pinaret, gener 2013. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de
2013).

Quants de menors han estat ingressats en el mes de gener
de 2013 i amb quina mesura judicial en el Centre Es Pineret?
Detallat per setmana.

Gener 2013 Internament   Permanència 
règim semiobert     de cap de set.

1a setmana (01-06) 0 0
2a setmana (07-13) 0 1
3a setmana (14-20) 2 0
4a setmana (21-27) 2 0
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5a setmana (28-31) 0 0
Total 3 1

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

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 993/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Centre
socioeducatiu d'incorporació social, gener 2013. (BOPIB núm.
87, de 22 de febrer de 2013).

Quants de menors han estat ingressats en el mes de gener
de 2013 i amb quina mesura judicial en el Centre
socioeducatiu d'incorporació social? Detallat per setmana.

Gener 2013 Internament Permanència 
règim semiobert     de cap de set.

1a setmana (01-06) 0 0
2a setmana (07-13) 0 0
3a setmana (14-20) 0 0
4a setmana (21-27) 0 0
5a setmana (28-31) 0 0
Total 0 0

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

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 994/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Fusteret, gener 2013. (BOPIB núm. 87, de 22 de
febrer de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre Es
Fusteret durant el mes de gener de 2013?

L'estada més alta dels menors/joves al Centre socioeducatiu
Es Fusteret durant el mes de gener de 2013 ha estat de 16
menors/joves.

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

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 995/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Mussol, gener 2013. (BOPIB núm. 87, de 22 de
febrer de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre Es
Mussol durant el mes de gener de 2013?

L'estada més alta dels menors/joves al Centre socioeducatiu
Es Mussol durant el mes de gener de 2013 ha estat de 5
menors/joves.

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

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 996/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre Es Pinaret, gener 2013. (BOPIB núm. 87, de 22 de
febrer de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre Es
Pinaret durant el mes de gener de 2013?

L'estada més alta dels menors/joves al Centre socioeducatiu
Es Pinaret durant el mes de gener de 2013 ha estat de 55
menors/joves.

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

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 997/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada al
Centre socioeducatiu d'incorporació social, gener 2013.
(BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre
socioeducatiu d'incorporació social durant el mes de gener de
2013?

L'estada més alta dels menors/joves al Centre socioeducatiu
d'incorporació social durant el mes de gener de 2013 ha estat de
5 menors/joves.

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

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 1002/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a gestió de les
finques de Planícia. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Quina gestió de les finques de Planícia té prevista la
Conselleria de Medi Ambient?

Es té previst continuar amb la gestió que es du a terme
actualment, que es resumeix en les següents actuacions:

- S'han recuperat unes 8 ha d'olivar, que en els propers anys
aniran entrant en producció juntament amb les altres ha ja
productives, és a dir, tornar a recuperar el caràcter que l'ha fet
una finca emblemàtica que va ser en el seu passat una de les
més productives d'oli d'oliva. També s'han aixecat uns 250 m2
de marges esbaldregats. Aquestes feines les han fet associacions
que treballen amb gent en risc d'exclusió social, i properament
sortirà un nou contracte (Obra Social La Caixa) per continuar
amb aquestes tasques durant l'any 2013.

- Ja s'ha fet la recepció del final de l'obra de la substitució de
la coberta de les cases.

- Actualment s'està adequant la tafona i una mostra de
maquinària i eines antigues per poder visitar-se.

- S'han recollit diferents propostes i iniciatives
d'associacions i particulars per poder estudiar la possibilitat
d'establir convenis per recuperar agrícolament determinades
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zones o conreus, o bé altres aprofitaments com l'apícola o les
llenyes.

En general, i pel que fa a les finques públiques, diria que es
vol fomentar la participació de les poblacions locals en la
propietat pública mitjançant convenis, concessions o subhastes
dels diferents aprofitaments.

Palma, 11 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 1009/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a ampliació
del Parc Nacional de Cabrera. (BOPIB núm. 87, de 22 de
febrer de 2013).

Té intenció el Govern d'ampliar el Parc Nacional de
l'arxipèlag de Cabrera?

En aquests moments el Govern no té previst proposar
l'ampliació del Parc Nacional de l'arxipèlag de Cabrera.

Palma, 8 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 1159/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a feina feta per la
Sra. Francisca Gual Ribot del 20 de desembre de 2012 a l'1 de
gener de 2013. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

Quina feina va fer la Sra. Francisca Gual Ribot, en el lloc
de feina d'adjunta de comunicació de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, des de dia 20 de desembre de 2012
a l'1 de gener de 2013 en què fou cessada?

La Sra. Francisca Gual Ribot, des del 20 de desembre de
2012 a l'1 de gener de 2013 ha realitzat les funcions pròpies del
lloc de feina de personal eventual per les quals va ser
nomenada.

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

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 1160/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a qui va substituir
la Sra. Francisca Gual Ribot. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer
de 2013).

La Sra. Francisca Gual Ribot quan fou nomenada adjunta
de comunicació de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, va substituir qualque persona dia 20 de desembre de
2012?

La relació de llocs de feina del personal eventual al servei de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, va ser aprovada pel
Consell de Govern dia 1 de juliol de 2011 (BOIB núm. 101 de
2 de juliol de 2011). Aquesta acord suposava, respecte de
l'anterior Govern, la minva en el nombre d'eventuals, així com
els imports retributius a percebre. El lloc de feina que ocupà la
Sra. Francisca Gual Ribot, es va crear amb efectes de 20 de juny
de 2011 i des de la data estava vacant.

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

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 1161/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a feina d'adjunt/a
comunicació de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social des de l'1 de gener de 2013. (BOPIB núm. 88, de 28 de
febrer de 2013).

Des de l'1 de gener de 2013 qui fa la feina d'adjunt/a de
comunicació de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social?

El lloc de feina d'adjunt/a de comunicació està dotat i vacant
en l'actualitat.

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

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 1162/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a motius
nomenament de la Sra. Gual com a cap de gabinet de la
Conselleria de Salut. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de
2013).

Quin o quins són els motius pels quals la Sra. Francisca
Gual Ribot fou nomenada cap de gabinet de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social dia 2 de gener de 2013?

Els motius del seu nomenament són els que té qualsevol
conseller quan nomena als seus assessors: la confiança i la
idoneïtat per al desenvolupament del lloc de feina.

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

A la Pregunta RGE núm. 1192/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
febrer 2012. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de
GEIBSAU, en el mes de febrer de 2012 i quina va ser la
quantia total de cada una de les esmentades nòmines en aquell
mes.

Referent a la nòmina de febrer de 2012 del personal laboral
de l'entitat Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU), s'adjunta el llistat de les quanties totals de cada un
dels treballadors.

Marratxí, 18 de març de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

El llistat adjunt a la resposta queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 1193/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
de GEIBSAU febrer 2013. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de
2013).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de
GEIBSAU, en el mes de febrer de 2013 i quina va ser la
quantia total de cada una de les esmentades nòmines en aquell
mes.

Sobre la nòmina de febrer de 2013 del personal laboral de
l'entitat Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU),
s'adjunta el llistat de les quanties totals de cada un dels
treballadors.

Marratxí, 18 de març de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

El llistat adjunt a la resposta queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 1194/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
EBAP febrer 2011. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de
l'EBAP, en el mes de febrer de 2011 i quina va ser la quantia
total de cada una de les esmentades nòmines en aquell mes.

Període febrer 2011
Funcionaris: 54
Meritat: 120.513,52

Marratxí, 27 de març de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 1195/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
EBAP febrer 2012. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de
l'EBAP, en el mes de febrer de 2012 i quina va ser la quantia
total de cada una de les esmentades nòmines en aquell mes.

Període febrer 2012
Funcionaris: 39
Meritat:  83.049,45

Marratxí, 21 de març de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
CA)

A la Pregunta RGE núm. 1196/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
EBAP febrer 2013. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de
l'EBAP, en el mes de febrer de 2013 i quina va ser la quantia
total de cada una de les esmentades nòmines en aquell mes.

Període febrer 2013
Funcionaris: 41
Meritat:  91.106,71

Marratxí, 27 de març de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
CB)

A la Pregunta RGE núm. 1207/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
febrer 2013 de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats (I). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de
personal docent que es tramita a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, en el mes de febrer de 2013 i quina va
ser la quantia total de l'esmentada nòmina en aquest mes?

Al mes de febrer de 2013 hi havia contractades 11.482
persones i la quantia total de la nòmina va ser de 30.529.149,35
euros.

Palma, 15 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
CC)

A la Pregunta RGE núm. 1209/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
febrer 2013 de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats (II). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

Quantes persones, en total, constaven a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats, en el mes de febrer de 2013 i quina va ser la
quantia total de cada una de les esmentades nòmines en aquest
mes?

Febrer de 2013
 Persones Quantia (euros)

AQUIB      2     5.905,44
Conservatori Superior IB. 62 150.191,72
ESADIB 10   21.932,61
IB JOVE 38   56.791,55
IEB 26   39.799,97
CMIB 80 246.275,55
SOIB  277 571.340,88
IBISEC 28   58.211,28

Palma, 25 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CD)

A la Pregunta RGE núm. 1210/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
febrer 2013 de la Conselleria de Turisme. (BOPIB núm. 88, de
28 de febrer de 2013).

Quantes persones, en total, constaven a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i
Esports, en el mes de febrer de 2013 i quina va ser la quantia
total de les esmentades nòmines en aquest mes?

Nòmines mes de febrer de 2013 de la Conselleria de Turisme i
Esports
Nòmines febrer 2013 de les entitats del sector públic.

Ens Públic Treballadors Total devengat Líquid

Consorci Platja de Palma 6 17.540,52 12.532,56

ATB 57 133.402,83 99.234,92

Palau de Congressos Palma 3 10.874,08 7.594,23

Fundació EB 59 128.520,24 98.018,42

Escola Hotel IB 68 161.834,11 121.686,07

Ports IB 105 200.185,15 158.046,87

Consorci Velòdrom  Palma 11 22.626,63 17.144,52

Palma, 13 de març de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
CE)

A la Pregunta RGE núm. 1211/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nòmina
febrer 2013 de l'ib-salut. (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de
2013).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de l'ib-
salut en el mes de febrer de 2013 i quina va ser la quantia total
de l'esmentada nòmina en aquest mes?

Les persones que constaven a la nòmina de l'ib-salut el mes
de febrer de 2013 van ser: 14.624.

La quantia total (import brut) de la nòmina de l'ib-salut en
el mes de febrer de 2013 va ser de: 38.022.741,15 euros.

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

Ordre de Publicació
CF)

A la Pregunta RGE núm. 1238/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a escola pública
Llorenç Riber de Campanet (I). (BOPIB núm. 88, de 28 de
febrer de 2013).

Hi ha la previsió de fer de bell nou la zona de banys de
l'escola pública Llorenç Riber de Campanet?

Sí.

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

Ordre de Publicació
CG)

A la Pregunta RGE núm. 1239/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a escola pública
Llorenç Riber de Campanet (II). (BOPIB núm. 88, de 28 de
febrer de 2013).

Si està previst, quan es farà de bell nou la zona de banys de
l'escola pública Llorenç Riber de Campanet?

La previsió és per al segon semestre de l'any 2013.

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

Ordre de Publicació
CH)

A la Pregunta RGE núm. 1240/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a escoletes
públiques (I). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

Per què s'ha disminuït la subvenció, per aula, de les
escoletes públiques?

El Govern ha fet un esforç perquè som conscients de la
problemàtica dels ajuntaments a l'hora de sostenir els centres
educatius.
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Ens hagués agradat tenir una partida pressupostària major,
però s'ha hagut d'ajustar la quantitat d'ajuts degut a la conjuntura
actual i al deute deixat per l'anterior govern.

L'ajuda per unitat escolar en funcionament (aula) ha passat
de 4.000 euros (en anys anteriors) a 971 euros (2011/12). I la
quantitat total de la convocatòria ha passat d'1.622.800 euros
(2008/09) i 1.365.000 euros (2009/10) a 500.000 euros
(2011/12).

Ajudes curs 2008-2009

1. Ordre 25 d'agost de 2009 quantia mòduls:
• 4.000 euros sosteniment escoles.
• 400 euros funcionament d'activitats, serveis i programes per

a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies
per a cada conjunt de 5 sessions.

• 1.000 euros funcionament serveis educatius d'atenció
primerenca.

2. Resolució 5 d'octubre de 2009 1.622.800 euros.

Ajudes 2009-2010

1. Ordre 8 d'octubre de 2010 quantia mòduls:
• 4.000 euros sosteniment escoles.
• 400 euros funcionament d'activitats, serveis i programes per

a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies
per a cada conjunt de 5 sessions.

• 1.000 euros funcionament serveis educatius d'atenció
primerenca.

2. Resolució 10 de novembre de 2010: 1.365.000 euros
• 699.972 euros pressuposts corresponents any 2010.
• 665.028 euros pressuposts any 2011.

Ajudes 2010-2011

L'anterior equip de govern emprà els pressuposts de l'any
2010 per a la convocatòria del curs 2009-2010.

Ajudes 2011-2012

1. Ordre de 6 de novembre de 2012 quantia mòduls:
• 971 euros sosteniment escoles.
• 54 euros funcionament d'activitats, serveis i programes per

a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies.
Màx. 3 sessions.

• 274 euros funcionament serveis educatius d'atenció
primerenca.

2. Resolució de 7 de novembre de 2012: 500.000 euros.

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

Ordre de Publicació
CI)

A la Pregunta RGE núm. 1241/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a escoletes
públiques (II). (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer de 2013).

Es compensarà, i quan, la disminució de la subvenció de les
escoletes públiques?

En la normativa no es contempla cap quota fixa i d'acord
amb el Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s'estableix
i regula la xarxa d'escoletes infantils públiques i els serveis per

a l'educació de la primera infància de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera
Infància, la quantia dels mòduls de finançament sobre els quals
es fa la convocatòria, s'aproven segons les disponibilitats
pressupostàries de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. Esperam aconseguir un millor finançament per a
les escoletes, un cop s'hagi pogut minvar el deute deixat per
l'anterior executiu.

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

Ordre de Publicació
CJ)

A la Pregunta RGE núm. 1242/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a CAEM (Circuit
d'Arts Escèniques de Mallorca) (I). (BOPIB núm. 88, de 28 de
febrer de 2013).

Quina previsió es té pel que fa al Circuit d'Arts Escèniques
de Mallorca?

El Circuit d'Arts Escèniques de Mallorca (CAEM) no es
competència del Govern de les Illes Balears.

Palma, 18 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CK)

A la Pregunta RGE núm. 1243/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a CAEM (Circuit
d'Arts Escèniques de Mallorca) (II). (BOPIB núm. 88, de 28 de
febrer de 2013).

Té previsió aquest Govern de tornar a posar en marxa les
ajudes que es donaven fins l'any 2011 en relació al CAEM?

El Circuit d'Arts Escèniques de Mallorca (CAEM) no es
competència del Govern de les Illes Balears.

Palma, 18 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
CL)

A la Pregunta RGE núm. 1316/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a avantprojecte de llei
de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.
(BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

L'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, inclou un nou article
sobre la intervenció dels municipis de menys de 5.000
habitants que tenguin un pla econòmic financer i que estiguin
afectats per alguna de les circumstàncies previstes. Quins
municipis de les Illes Balears es troben en la circumstància
descrita a l'article 61 bis de l'esmentada llei i per tant
quedarien intervinguts pels consells insulars?

Quedarien intervinguts els municipis que es trobin en les
circumstàncies relaciones a l'article 61 bis de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de las bases del régimen local, segons
quedi la redacció definitiva de l'article esmentat, atès que
l'avantprojecte aprovat pel Consell de Ministres el dia 15 de
febrer de 2013 pot sofrir modificacions durant la seva tramitació
com a projecte de llei.

Marratxí, 18 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
CM)

A la Pregunta RGE núm. 1355/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a Llei 15/2010.
(BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

Considera el Govern de les Illes Balears que l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears va incomplir l'article 17,
punt 5, de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, a l'exercici pressupostari
2012?

No, ja que no es dóna el supòsit de fet de l'article 17.5 de la
Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Palma, 3 d'abril de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CN)

A la Pregunta RGE núm. 1422/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a nova depuradora
d'Eivissa. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

En quin estat es troba la construcció de la nova depuradora
d'Eivissa?

La redacció del projecte està finalitzada.
El ministeri ha iniciat la tramitació ambiental del projecte

consultant les parts afectades.
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, dins la

fase de consultes del ministeri, es va pronunciar favorablement

el passat mes de gener. Una vegada recollides totes les
aportacions, el ministeri ha d'elaborar l'estudi d'impacte
ambiental, fer la informació pública, respondre les alAlegacions
i a continuació enviar-ho a l'òrgan ambiental de l'Estat perquè
faci el seu dictamen.

Palma, 20 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CO)

A la Pregunta RGE núm. 1423/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a nova depuradora
de Santa Eulàlia. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

En quin estat es troba la construcció de la nova depuradora
de Santa Eulàlia?

El projecte està redactat i fou aportat per l'Agència.
La fase de consultes ambientals està finalitzada.
El ministeri està redactant l'estudi d'impacte ambiental per,

a continuació, fer la informació pública, respondre les
alAlegacions i a continuació enviar-ho a l'òrgan ambiental de
l'Estat perquè faci el seu dictamen.

Palma, 20 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CP)

A la Pregunta RGE núm. 1488/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consorci de la
Serra de Tramuntana (I). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de
2013).

Quins contactes o colAlaboracions amb municipis de la
Serra de Tramuntana per articular la participació en el
Consorci de la Serra de Tramuntana s'han fet per part del
Govern?

Des de la Gerència del Consorci de la Serra de Tramuntana,
ens comuniquen que en base al que indiquen els estatuts del
Consorci, es té la intenció de convocar als ajuntaments de la
Serra de Tramuntana que puguin tenir interès per articular la
seva participació (prèvia solAlicitud per la seva part). 

Palma, 24 de maig de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CQ)

A la Pregunta RGE núm. 1489/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consorci de la
Serra de Tramuntana (II). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de
2013).

Com s'ha establert la coordinació i les sinèrgies entre les
diferents entitats locals de la Serra de Tramuntana per
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articular la seva participació en el Consorci de la Serra de
Tramuntana?

La coordinació i les sinèrgies entre les diferents entitats
locals de la Serra de Tramuntana, s'han establert segons
indiquen els estatuts. Amb la voluntat d'un consell de
participació i un comitè d'experts. 

Palma, 24 de maig de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CR)

A la Pregunta RGE núm. 1490/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consorci de la
Serra de Tramuntana (III). (BOPIB núm. 89, de 8 de març de
2013).

Quines actuacions s'han dut a terme a la Serra de
Tramuntana que permetin comptabilitzar gaudir de l'ús públic
del territori amb el legítim ús privat que tenen els propietaris?

Les actuacions que s'han dut a terme a la Serra de
Tramuntana quant aquest tema, estan regulades mitjançant:

-Rutes i caminis amb normativa pròpia.
-Conveni amb l'ajuntament corresponent i amb el propietari

en qüestió, sense preveure expropiacions.

Palma, 24 de maig de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
CS)

A la Pregunta RGE núm. 1572/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a sentència
sobre el conveni de carreteres. (BOPIB núm. 90, de 15 de març
de 2013).

Quina quantitat ha rebut el Govern de les Illes Balears del
Govern de l'Estat en compliment de la sentència de la secció
tercera del Tribunal Suprem de dia 8 de març de 2011 sobre
els convenis de colAlaboració en matèria de carreteres
subscrits entre el Ministeri de Foment i la comunitat autònoma
el 21 de gener de 1998 i el 12 de març de 2004?

Cap. Dia 3 d'octubre de 2012 es van reprendre les
comissions bilaterals de seguiment dels convenis de 1998 i
2004, que no es realitzaven des del 9 d'octubre de 2003. En
aquests moments la comissió estudia la documentació tècnica
necessària que justifiqui els pagaments deguts.

Marratxí, 23 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
CT)

A la Pregunta RGE núm. 1664/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades
per SEMILLA (VI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
CU)

A la Pregunta RGE núm. 1666/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades
per SEMILLA (VIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
CV)

A la Pregunta RGE núm. 1671/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades
per SEMILLA (XIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
CX)

A la Pregunta RGE núm. 1672/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a factures pagades
per SEMILLA (XIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
CY)

A la Pregunta RGE núm. 1673/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (I). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener de 2012 de l'empresa SEMILLA.

SEMILLA no ha realitzat cap alta i baixa en el mes de gener
de 2012.

Palma, 11 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.



5976 BOPIB núm. 106 - 5 de juliol de 2013

Ordre de Publicació
CZ)

A la Pregunta RGE núm. 1674/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (II). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
febrer de 2012 de l'empresa SEMILLA.

Relació d'altes i baixes de personal del mes de febrer de 2012:
-Lucas Vidal, Antoni Miquel.
-Garrote Sintes, Alfonso.
-Rosselló Bibiloni, Miquel Àngel.
-Mas Ballester, Francisco Javier.
-Moscardo Sáez, José.

Palma, 16 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DA)

A la Pregunta RGE núm. 1678/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (VI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
juny de 2012 de l'empresa SEMILLA.

Personal de baixa en el mes de juny de 2012:
-Luna Prohens, Juana María.

Palma, 17 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DB)

A la Pregunta RGE núm. 1685/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal de SEMILLA (XIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març
de 2013).

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener de 2013 de l'empresa SEMILLA.

Personal de baixa en el mes de gener de 2013:
-Bernard Chastaing, Yann.

Palma, 17 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DC)

A la Pregunta RGE núm. 1706/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal d'IBABSA (VII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
Juliol de 2012 de l'empresa IBABSA.

Llistat de baixes de personal el mes de juliol de 2012:

-Llompart Bibiloni, Antònia.
-Reolid Rosselló, Cristina.
-Rosselló García, Elena.
-Jiménez Martín, Purificación.
-Vidal Bonet, Catalina.
-Borràs Borràs, David.
-Carbó de la Hera, Rosa.
-Alanzor Puenta, José Manuel.
-Vicens Rodríguez, Juan Salvador.
-Aguiló Monjo, Catalina.
-Hernández García, Míriam.
-Oliver Tàrrega, Laura.
-Cerdà Mulet, José.
-Gelabert Rigo, Magdalena.
-Avellán Canal, Mercè.
-Bosch Coll, Catalina.
-Calero Casasnovas José.
-Garmón Franco, María Jesús.
-Serra Serra, Francisco Javier.
-Serra Ramon, Francisca.
-Fernández Zapata, José Manuel.
-Solà Bauzà, Luisa.

Palma, 25 de març de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
DD)

A la Pregunta RGE núm. 1715/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut
Balear de la Joventut (I). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

La relació dels contractes menors subscrits el mes de gener
de 2012 és:

-Fiscalitat de Llevant, SL.
-Sociedad Española de Radiodifusión, SL.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DE)

A la Pregunta RGE núm. 1716/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut
Balear de la Joventut (II). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap contracte
menor durant el mes de febrer de 2012.
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Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DF)

A la Pregunta RGE núm. 1717/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut
Balear de la Joventut (III). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes de març de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

La relació dels contractes menors subscrits el mes de març
de 2012 és:

-IRU Gestió Producció, SL.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DG)

A la Pregunta RGE núm. 1718/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut
Balear de la Joventut (IV). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes d'abril de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

La relació dels contractes menors subscrits el mes d'abril de
2012 és:

-Illa Publicitat i Màrqueting, SL.
-ISS Higiene Ambiental 3D.
-Audiovisual, SL.
-Fundació ArsNova, SL.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DH)

A la Pregunta RGE núm. 1719/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut
Balear de la Joventut (V). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes de maig de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

La relació dels contractes menors subscrits el mes de maig
de 2012 és:

-Quimiotest, SL.
-Esports 85, SL.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DI)

A la Pregunta RGE núm. 1720/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut
Balear de la Joventut (VI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes de juny de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

La relació dels contractes menors subscrits el mes de juny de
2012 és:

-Fundació Esplai de les Illes Balears.
-OJE.
-Centres d'Estudis de l'Esplai.
-Comercial Bordoy, SL.
-Gloria Mallorquina, SA.
-Panaderia Torres, SL.
-Balears Ecomon, SL.
-Fruites Can Picafort.
-Mas Crespo, SA.
-Eventos Musicales Ibiza, SL.
-Servitec Balears, SL.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DJ)

A la Pregunta RGE núm. 1721/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut
Balear de la Joventut (VIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes de juliol de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

La relació dels contractes menors subscrits el mes de juliol
de 2012 és:

-Glaç, SA.
-Gregori Bagassa Ferrer.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DK)

A la Pregunta RGE núm. 1722/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut
Balear de la Joventut (VIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes d'agost de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap contracte
menor durant el mes d'agost de 2012.
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Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DL)

A la Pregunta RGE núm. 1723/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut
Balear de la Joventut (IX). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes de setembre
de 2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap contracte
menor durant el mes de setembre de 2012.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DM)

A la Pregunta RGE núm. 1724/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut
Balear de la Joventut (X). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes d'octubre de
2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap contracte
menor durant el mes d'octubre de 2012.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DN)

A la Pregunta RGE núm. 1725/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut
Balear de la Joventut (XLI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes de novembre
de 2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap contracte
menor durant el mes de novembre de 2012.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DO)

A la Pregunta RGE núm. 1726/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut
Balear de la Joventut (XLI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes de desembre
de 2012 de l'Institut Balear de la Joventut.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap contracte
menor durant el mes de desembre de 2012.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DP)

A la Pregunta RGE núm. 1727/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut
Balear de la Joventut (XIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2013 de l'Institut Balear de la Joventut.

La relació dels contractes menors subscrits el mes de gener
de 2013 és:

-Fiscalitat de Llevant, SL.
-Asesoría Laboral Miguel Mola, SL.
-Servides Balear, SL.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DQ)

A la Pregunta RGE núm. 1728/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a contractes Institut
Balear de la Joventut (XVI). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2013 de l'Institut Balear de la Joventut.

La relació dels contractes menors subscrits el mes de febrer
de 2013 és:

-Glaç, SA.
-Comercial Bordo, SL.
-Pagadoria Torres, SL.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
DR)

A la Pregunta RGE núm. 1757/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (I). (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).

Relació de totes altes i baixes de personal del mes de gener
de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Relació de les baixes de personal del mes de gener de 2012
a l'Institut Balear de la Joventut:

-María Carmen Alonso García.
-Miquela Salvà Ramon.
-Antònia Vicens Buades.
-Sebastià Bibiloni Sans.
-Joan Lluís Moll Oliver.
-Rosa Amengual Juan.
-Pilar Forteza Serra.
-Mercedes Aragunde Veiga.
-Raúl Vega Carro.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DS)

A la Pregunta RGE núm. 1758/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (II). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes altes i baixes de personal del mes de febrer
de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

En el mes de febrer de 2012, no es van tramitar ni altes ni
baixes.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DT)

A la Pregunta RGE núm. 1759/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (III). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes altes i baixes de personal del mes de març
de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Relació de les baixes de personal del mes de març de 2012
a l'Institut Balear de la Joventut:

-Mario González Martín.
-Pilar Costa López.
-Margalida Ferrer Llaurador.
-M. Carmen de la Cruz Gómez.
-Miquela Salvà Ramon.
-Mercedes Aragunde Veiga.
-Rosa Amengual Juan.
-Antònia Vicens Buades.

-M. Carmen Alonso García.
-Pilar Forteza Serra.
-Joan L. Moll Oliver.
-Sebastià Bibiloni  Sans.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DU)

A la Pregunta RGE núm. 1760/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (IV). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes altes i baixes de personal del mes d'abril
de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Relació de les altes de personal del mes d'abril del 2012 a
l'Institut Balear de la Joventut:

-Yolanda Valladolid Patiño.
-Alberg Alcúdia: Joana Maria Sansó Bonet.
-Platja de Palma: Javier Jurado Alorda.
-María López Sánchez.
-Ana Ferrer Llaurador.
-Francisca Pons Borràs.
-Ana Sánchez Acosta.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DV)

A la Pregunta RGE núm. 1761/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (V). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes altes i baixes de personal del mes de maig
de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Relació de les altes de personal del mes de maig del 2012 a
l'Institut Balear de la Joventut:

Baixes:
-Maria Bauzà Nicolau.
-Laura Torrandell Pedrera.
-Cecilia Bordes Borràs.
-Immaculada Moreno Frontera.
-Josep M. Salvadó Vives.

Altes:
-Dolores Calzada Fernández.
-Patricia Martín De la Cruz.
-José M. Serra Pérez.
-Cristina Ferrer Llauradó.
-Evelina López Calvillo.
-Ramon Rodríguez Gálvez.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
DX)

A la Pregunta RGE núm. 1762/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (VI). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes altes i baixes de personal del mes de juny
de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Relació de les altes de personal del mes de juny del 2012 a
l'Institut Balear de la Joventut:

-Yolanda Patiño Valladolid.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DY)

A la Pregunta RGE núm. 1766/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (X). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes altes i baixes de personal del mes d'octubre
de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Relació de les altes de personal del mes d'octubre del 2012
a l'Institut Balear de la Joventut:

-Maria López Sánchez.
-Ana Ferrer Llauradó.
-Francisca Pons Borràs.
-Ana Sánchez Acosta.
-Joan L. Moll Oliver.
-Miquela Salvà Ramon.
-Mercedes Aragunde Veiga.
-Rosa Amengual Juan.
-Antònia Vicens Buades.
-M. Carmen Alonso García.
-Pilar Forteza Serra.
-Sebastià Bibiloni Sans.
-Javier Jurado Alorda.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
DZ)

A la Pregunta RGE núm. 1767/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (XLI). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes altes i baixes de personal del mes de
novembre de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

En el mes de novembre de 2012, no es van tramitar ni altes
ni baixes.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EA)

A la Pregunta RGE núm. 1768/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (XLI). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes altes i baixes de personal del mes de
desembre de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

Relació de les baixes de personal del mes de desembre de
2012 a l'Institut Balear de la Joventut:

-Sergi Pallerols Beltran.
-Mercedes Aragunde Veiga.
-Rosa Amengual Juan.
-Sebastià Bibiloni Sans.
-Miquela Salvà Ramon.
-Pilar Forteza Serra.
-Joan Ll. Moll Oliver.
-Antònia Vicens Buades.
-Mike Weber.
Gabriel Sedano Román.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EB)

A la Pregunta RGE núm. 1769/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (XIII). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes altes i baixes de personal del mes de gener
de 2013 a l'Institut Balear de la Joventut.

En el mes de gener de 2013, no es van tramitar ni altes ni
baixes.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
EC)

A la Pregunta RGE núm. 1770/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (XVI). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes altes i baixes de personal del mes de febrer
de 2013 a l'Institut Balear de la Joventut.

En el mes de febrer de 2013, no es van tramitar ni altes ni
baixes.
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Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
ED)

A la Pregunta RGE núm. 1783/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consorci de la
Serra de Tramuntana (XIII). (BOPIB núm. 90, de 15 de març
de 2013).

Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2013 de la Conselleria de Presidència.

Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2013 de la Conselleria de Presidència:

-Servei vigilància de l'Aquarterament de Son Tous.
-Rotger, recepció premsa Menorca i Eivissa.
-Rotger, recepció premsa Menorca i Eivissa.
-Viatge oficial a Rabat i Casablanca 20-22 de gener de 2013.
-Adquisició material informàtic de la conselleria.
-Prestació servei d'informació, assessorament i orientació

immigració a Eivissa.

Palma, 24 de maig de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EE)

A la Pregunta RGE núm. 1785/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (I). (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de gener de 2012 de la Conselleria de
Presidència.

Mes de gener de 2012. Creditor: Multimèdia de les Illes
Balears. Encàrrec de gestió a MIBSA, Cobertura Gràfica.
Import: 98.166,60 euros.

Palma, 8 de maig de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EF)

A la Pregunta RGE núm. 1787/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (III). (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes de març del 2012 de la Conselleria de
Presidència.

No s'ha contractat cap estudi ni treball tècnic subscrit el mes
de març del 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, 8 de maig de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EG)

A la Pregunta RGE núm. 1788/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (IV). (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats
subscrits el mes d'abril del 2012 a la Conselleria de
Presidència.

No s'ha contractat cap estudi ni treball tècnic subscrit el mes
d'abril del 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, 8 de maig de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EH)

A la Pregunta RGE núm. 1789/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (V). (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats el
mes de maig de del 2012 a la Conselleria de Presidència.

No s'ha contractat cap estudi ni treball tècnic subscrit el mes
de maig del 2012 a la Conselleria de Presidència.

Palma, 9 de maig de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EI)

A la Pregunta RGE núm. 1790/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estudis i treballs
tècnics de la Conselleria de Presidència (VI). (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).

Relació de tots els estudis i treballs tècnics contractats el
mes de juny de del 2012 a la Conselleria de Presidència.

Mes de juny de 2012. Creditor: 3 Dígits Serveis
d'Enginyeria Informàtica. Import: 21.063 euros.

Palma, 8 de maig de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
EJ)

A la Pregunta RGE núm. 1813/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (I). (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener del 2012 a la Conselleria de Presidència.

El mes de gener de l'any 2012 hi va haver 3 noves altes i 5
baixes de personal a la Conselleria de Presidència.

Palma, 9 de maig de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EK)

A la Pregunta RGE núm. 1821/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (IX). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
setembre del 2012 a la Conselleria de Presidència.

El mes de setembre de l'any 2012 hi va haver 8 noves altres
i 7 baixes de personal a la Conselleria de Presidència.

Palma, 9 de maig de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EL)

A la Pregunta RGE núm. 1822/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (X). (BOPIB núm. 90,
de 15 de març de 2013).

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes
d'octubre del 2012 a la Conselleria de Presidència.

El mes d'octubre de l'any 2012 hi va haver 7 noves altres i
8 baixes de personal a la Conselleria de Presidència.

Palma, 9 de maig de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EM)

A la Pregunta RGE núm. 1823/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (XLI). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
novembre del 2012 a la Conselleria de Presidència.

El mes de novembre de l'any 2012 hi va haver 6 noves altres
i 5 baixes de personal a la Conselleria de Presidència.

Palma, 9 de maig de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EN)

A la Pregunta RGE núm. 1824/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (XLI). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
desembre del 2012 a la Conselleria de Presidència.

El mes de desembre de l'any 2012 hi va haver 7 noves altres
i 5 baixes de personal a la Conselleria de Presidència.

Palma, 9 de maig de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EO)

A la Pregunta RGE núm. 1825/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a la Conselleria de Presidència (XIII). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
gener del 2013 a la Conselleria de Presidència.

El mes de gener de l'any 2013 hi va haver 7 noves altres i 12
baixes de personal a la Conselleria de Presidència.

Palma, 9 de maig de 2013
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
EP)

A la Pregunta RGE núm. 1888/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a receptes
facturades al Servei de Salut de les Illes Balears (I). (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, el mes de gener de 2012, dels medicaments que
han estat exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema
Nacional de Salut, segons la Resolució de 2 d'agost de 2012,
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de la Direcció General de Cartera bàsica de serveis del
Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, publicada en el BOE, de
17 d'agost de 2012 i modificada pel BOE, de 25 de setembre,
desglossada pel codi nacional de cada prestació, com figura a
l'esmentat BOE?

Medicaments que figuren al llistat de medicaments exclosos de
la prestació farmacèutica a la resolució de 2 d'agost de 2012 i
que s'han dispensat el mes de gener de 2012:

-Envasos 127.319.

Annex: llistat amb el detall del mes de gener de 2012 de
cadascun d'aquests medicaments.

L'annex adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

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

Ordre de Publicació
EQ)

A la Pregunta RGE núm. 1889/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a receptes
facturades al Servei de Salut de les Illes Balears (II). (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).

Quantes receptes es varen facturar al Servei de Salut de les
Illes Balears, el mes de febrer de 2012, dels medicaments que
han estat exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema
Nacional de Salut, segons la Resolució de 2 d'agost de 2012,
de la Direcció General de Cartera bàsica de serveis del
Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, publicada en el BOE, de
17 d'agost de 2012 i modificada pel BOE, de 25 de setembre,
desglossada pel codi nacional de cada prestació, com figura a
l'esmentat BOE?

Medicaments que figuren al llistat de medicaments exclosos
de la prestació farmacèutica a la resolució de 2 d'agost de 2012
i que s'han dispensat el mes de febrer de 2012:

-Envasos 135.695.

Annex: llistat amb el detall del mes de gener de 2012 de
cadascun d'aquests medicaments.

L'annex adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

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

Ordre de Publicació
ER)

A la Pregunta RGE núm. 1891/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a receptes
facturades al Servei de Salut de les Illes Balears (IV). (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).

Quin cost econòmic varen suposar les receptes que es
varen facturar al Servei de Salut de les Illes Balears, el mes de
febrer de 2012, dels medicaments que han estat exclosos de la
prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, segons
la Resolució de 2 d'agost de 2012, de la Direcció General de

Cartera bàsica de serveis del Sistema Nacional de Salut i
Farmàcia, publicada en el BOE, de 17 d'agost de 2012 i
modificada pel BOE, de 25 de setembre, desglossada pel codi
nacional de cada prestació, com figura a l'esmentat BOE?

Medicaments que figuren al llistat de medicaments exclosos
de la prestació farmacèutica a la resolució de 2 d'agost de 2012
i que s'han dispensat el mes de febrer de 2012:

-Import: 634.628,20 euros.

Annex: llistat amb el detall del mes de gener de 2012 de
cadascun d'aquests medicaments.

L'annex adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

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

Ordre de Publicació
ES)

A la Pregunta RGE núm. 2018/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a campanya del
GOB. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Sr. Conseller de Turisme, quina opinió li mereix la
campanya del GOB basada en un vídeo de Miquel Barceló?

Em remet a les sessions plenàries en què vaig parlar d'aquest
assumpte.

Palma, 25 de març de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
ET)

A la Pregunta RGE núm. 2150/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Ports de les Illes
Balears: tendals (II). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quin és el contingut de la norma que regeix les condicions
per autoritzar tendals, fixos i no fixos, en els ports gestionats
per Ports de les Illes Balears?

Les normes que regeixen els condicions per a l'ocupació del
domini públic portuari mitjançant tendals en els ports de gestió
directa dependents de Ports de les Illes Balears, són les de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears i el
Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del Reglament de
desenvolupament de determinats aspectes de la Llei 10/2005.

Palma, 12 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
EU)

A la Pregunta RGE núm. 2151/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Ports de les Illes
Balears: tendals (III). (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).

En quines condicions va autoritzar Ports de les Illes
Balears els tendals fixos instalAlats en el port de Ciutadella de
Menorca?

Segons les condicions de l'article 52 de la Llei 10/2005, de
21 de juny, de Ports de les Illes Balears.

Palma, 12 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EV)

A la Pregunta RGE núm. 2152/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Ports de les Illes
Balears: ocupació de la via pública. (BOPIB núm. 91, de 22 de
març de 2013).

Quina norma regeix les condicions per autoritzar
l'ocupació de la via pública en els ports gestionats per Ports de
les Illes Balears?

Les normes que regeixen les condicions per a l'ocupació del
domini públic portuari en els ports de gestió directa dependents
de Ports de les Illes Balears, són les de la Llei 10/2005, de 21 de
juny, de Ports de les Illes Balears, i el Decret 11/2011, de 18 de
febrer, d'aprovació del Reglament de desenvolupament de
determinats aspectes de la Llei 20/2005

Palma, 12 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EX)

A la Pregunta RGE núm. 2153/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Ports de les Illes
Balears: ocupació de la via pública (II). (BOPIB núm. 91, de
22 de març de 2013).

Quin és el contingut de la norma que regeix les condicions
per autoritzar l'ocupació de la via pública en els ports
gestionats per Ports de les Illes Balears?

Les normes que regeixen els condicions per a l'ocupació del
domini públic portuari mitjançant tendals en els ports de gestió
directa dependents de Ports de les Illes Balears, són les de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears
(articles 52, 58, 54.1 i 59), i el Decret 11/2011, de 18 de febrer,
d'aprovació del Reglament de desenvolupament de determinats
aspectes de la Llei 20/2005 (articles 52, 56 i 57).

Palma, 12 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
EY)

A la Pregunta RGE núm. 2326/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria d'Administracions Públiques.
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Administracions Públiques de l'any 2012?

Des de la Conselleria d'Administracions Públiques no s'ha
realitzat cap despesa protocolAlària durant l'any 2012.

Marratxí, 17 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
EZ)

A la pregunta RGE núm. 2329/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria de Presidència. (BOPIB núm.
91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria de Presidència de l'any 2012?

L'Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de
confecció de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per al 2004 (BOIB 111, de 5 d'agost de 2003),
a l'annex XIII, es detallen els codis que defineixen la
classificació econòmica aplicable a l'elaboració dels pressupost
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les seves
entitats autònomes.

Les despeses que s'han d'imputar al subconcepte 22601
"atencions protocolAlàries i de representació", són aquelles
produïdes a conseqüència dels actes de protocol i representació
que les autoritats de la comunitat autònoma i de les seves
entitats públiques tenguin la necessitat de realitzar en el
desenvolupament de les seves funcions, tant en territori nacional
com a l'estranger, sempre que les esmentades despeses
reverteixin en benefici o utilitat de l'administració i per les que
no existeixen crèdits específics en altres conceptes. Se
consideren com a despeses d'aquesta naturalesa, imputables a
aquest subconcepte, les de menjades dels escortes i conductors
assignats a les autoritats quan sigui necessari per a l'exercici de
la funció. No es podrà abonar amb càrrec a aquest subconcepte
cap tipus de retribució, en metàlAlic, o en espècie, al personal
depenent de la comunitat autònoma, o de les seves entitats
públiques, qualsevol que sigui la seva naturalesa d'aquesta
dependència.

Durant l'exercici 2012, les despeses imputades al
subconcepte 22601 "atencions protocolAlàries i de representació"
ha estat de 24.875,88 euros.

Palma, 24 de maig de 2013.
El Vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
FA)

A la Pregunta RGE núm. 2331/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).

Ateses l'extensió i les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
FB)

A la Pregunta RGE núm. 2334/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Balear de la Memòria Democràtica de l'any 2012?

La Fundació Balear de la Memòria Democràtica, extingida
a l'actualitat, no ha efectuat cap despesa protocolAlària.

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

Ordre de Publicació
FC)

A la Pregunta RGE núm. 2335/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Balears a l'Exterior. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Balears a l'Exterior de l'any 2012?

Segons consta a la comptabilitat de la Fundació Balears a
l'Exterior durant l'any 2012 aquesta entitat no registrà cap
despesa protocolAlària o de representació.

Palma, 24 d'abril de 2013
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
FD)

A la Pregunta RGE núm. 2336/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

A causa de les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
FE)

A la Pregunta RGE núm. 2337/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Caubet Cimera Illes Balears,
Centre Internacional de Medicina Respiratòria Avançada.
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Caubet Cimera Illes Balears, Centre Internacional
de Medicina Respiratòria Avançada de l'any 2012?

La Fundació Caubet Cimera Illes Balears, Centre
Internacional de Medicina Respiratòria Avançada, no ha pagat
mai despeses protocolAlàries.

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

Ordre de Publicació
FF)

A la Pregunta RGE núm. 2340/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació d'Investigació Sanitària de les
Illes Balears Ramon Llull. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon
Llull de l'any 2012

La Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears no
ha pagat mai despeses protocolAlàries.

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

Ordre de Publicació
FG)

A la Pregunta RGE núm. 2342/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació del Museu i Centre Cultural de
Formentera. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació del Museu i Centre Cultural de Formentera de l'any
2012?

La relació de despeses protocolAlàries de la Fundació del
Museu i Centre Cultural de Formentera de l'any 2012 és de 0
euros.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
FH)

A la Pregunta RGE núm. 2345/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel.
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel de l'any 2012?

La relació de despeses protocolAlàries de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel de l'any 2012 és de 0 euros.

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

Ordre de Publicació
FI)

A la Pregunta RGE núm. 2346/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Jardí Botànic de Sóller. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Jardí Botànic de Sóller de l'any 2012?

La Fundació Jardí Botànic de Sóller no té cap dependència
funcional, ni orgànica amb la conselleria.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
FJ)

A la Pregunta RGE núm. 2347/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en
Salut de les Illes Balears. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes
Balears de l'any 2012?

La  Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les
Illes Balears no ha pagat mai despeses protocolAlàries.

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

Ordre de Publicació
FK)

A la Pregunta RGE núm. 2349/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació per al Conservatori de Música
i Dansa de les Illes Balears . (BOPIB núm. 91, de 22 de març
de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries per al
Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears de l'any
2012?

La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa
de les Illes Balears no ha realitzat cap despesa protocolAlària
durant l'any 2012.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
FL)

A la Pregunta RGE núm. 2350/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació per al Desenvolupament
Sostenible. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació per al Desenvolupament Sostenible?

No hi ha cap despesa protocolAlària de la Fundació per al
Desenvolupament Sostenible durant l'any 2012.

Palma, 5 d'abril de 2013
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FM)

A la Pregunta RGE núm. 2351/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació per al suport i la promoció de
l'esport balear Illesport. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació per al Suport i la promoció de l'esport balear
Illesport de l'any 2012?

No hi ha cap despesa protocolAlària de la Fundació per al
suport i la promoció de l'esport balear Illesport durant l'any
2012.

Palma, 5 d'abril de 2013
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FN)

A la Pregunta RGE núm. 2355/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Teatre Principal d'Inca.
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Teatre Principal d'Inca de l'any 2012?

Durant el 2012 el Teatre Principal d'Inca romangué tancat,
per tant no hi ha hagut despeses protocolAlàries.

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



BOPIB núm. 106 - 5 de juliol de 2013 5987

Ordre de Publicació
FO)

A la Pregunta RGE núm. 2356/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Agència
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental de l'any 2012?

En resposta a la pregunta s'informa que per part de l'Agència
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental no es va realitzar
cap despesa protocolAlària l'any 2012. 

Palma, 11 d'abril de 2013
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
FP)

A la Pregunta RGE núm. 2357/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Agència de Cooperació Internacional de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Agència
de Cooperació Internacional de les Illes Balears de l'any
2012?

A l'AECIB les despeses protocolAlàries o de representació
registrades a la comptabilitat 2012 de l'entitat sumen per tot
l'exercici 853,94 euros.

Palma, 24 d'abril de 2013
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
FQ)

A la Pregunta RGE núm. 2358/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears . (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) de l'any
2012?

L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears no
ha tingut despeses protocolAlària durant l'any 2012.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
FR)

A la Pregunta RGE núm. 2362/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de CAIB Patrimoni, SA. (BOPIB núm. 91, de 22
de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de CAIB
Patrimoni, SA de l'any 2012?

Des de l'empresa CAIB Patrimoni SAU no s'ha realitzat cap
despesa protocolAlària l'any 2012.

Palma, 12 d'abril de 2013
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
FS)

A la Pregunta RGE núm. 2363/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de l'any 2012?

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears té una
naturalesa d'òrgan colAlegiat adscrit a la conselleria competent
en matèria de medi ambient i, per tant, no és un centre de cost
autònom.

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

Ordre de Publicació
FT)

A la Pregunta RGE núm. 2364/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci de Transports de Mallorca.
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del
Consorci de Transports de Mallorca de l'any 2012?

Durant l'any 2012 la quantitat total va ser de 786,13,
desglossada de la manera següent:

- 1 corona de flors: 90,07 euros.
- 1 placa per una jubilació: 88,50 euros.
- Premis per al concurs "Mobilitat sostenible": 607,56 euros.

Palma, 11 d'abril de 2013
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
FU)

A la Pregunta RGE núm. 2368/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries d'Espais de Natura Balear. (BOPIB núm. 91, de
22 de març de 2013).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries d'Espais de
Natura Balear de l'any 2012?

No s'ha produït cap despesa protocolAlària a Espais de
Natura Balear durant l'any 2012.

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

Ordre de Publicació
FV)

A les Preguntes RGE núm. 2411/13 i 2414/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relatives a
conveni en matèria de carreteres amb Formentera. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).

Tenen ja data aproximada per a la signatura del conveni en
matèria de carreteres amb el Consell Insular de Formentera?

No hi ha data aproximada.

Marratxí, 15 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
FX)

A la Pregunta RGE núm. 2421/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a ajuts a clubs
esportius de Formentera (I). (BOPIB núm. 91, de 22 de març
de 2013).

Quines ajudes ha atorgat el Govern de les Illes Balears
durant l'any 2012 als clubs esportius de Formentera per la
seva participació en categoria nacional?

Cap club esportiu de Formentera no ha solAlicitat ajudes per
participar en competicions de categoria nacional en la
convocatòria de 2012.

Palma, 5 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
FY)

A la Pregunta RGE núm. 2422/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a ajuts a clubs
esportius de Formentera (II). (BOPIB núm. 91, de 22 de març
de 2013).

Quina és l'aportació del Govern de les Illes Balears a les
entitats esportives, detallada per entitat o administració
beneficiària, durant el 2012?

S'adjunta relació de clubs esportius de Formentera que han
solAlicitat ajudes durant el 2012.

Palma, 5 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
FZ)

A la Pregunta RGE núm. 2421/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a ajuts a línies i
convocatòries del PDR (III). (BOPIB núm. 92, de 27 de març
de 2013).

Dins el Pla de desenvolupament rural, què quedarà pendent
de convocar per l'N+2?

Per a l'any 2013 no queda cap línia d'ajuda pendent de
convocar per l'N+2 dins el Pla de desenvolupament rural.

Palma, 16 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
GA)

A la Pregunta RGE núm. 2993/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació
individualitzada (I). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Quants de treballadors han estat atesos el mes de desembre
de 2012 a cadascuna de les oficines d'ocupació del SOIB en
orientació individualitzada?

El mes de desembre de 2012 han estat atesos a cadascuna de
les oficines del SOIB 2.772 treballadors.

A Mallorca : 1.934.
A Menorca: 433.
A Eivissa i Formentera: 405.

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

Ordre de Publicació
GB)

A la Pregunta RGE núm. 2994/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientació
individualitzada (II). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Quants de treballadors han estat atesos a cadascuna de les
oficines d'ocupació del SOIB en orientació individualitzada el
mes de febrer de 2013?

El mes de febrer de 2013 han estat atesos a cadascuna de les
oficines del SOIB 3.955 treballadors.

A Mallorca : 2.959.
A Menorca: 643.
A Eivissa i Formentera: 353.
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El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
GC)

A la Pregunta RGE núm. 2995/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a accions
formatives per a desocupats. (BOPIB núm. 92, de 27 de març
de 2013).

Ateses l'extensió i les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
GD)

A la Pregunta RGE núm. 3041/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei sobre
la sostenibilitat i racionalització de l'administració local (I) .
(BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Creu el Govern de les Illes Balears que l'avantprojecte de
llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'administració
local vulnera les competències per part de la comunitat
autònoma?

No, l'avantprojecte de llei no vulnera les competències
autonòmiques.

L'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local pretén, entre altres qüestions, aclarir les
competències municipals per evitar duplicitats amb les
competències d'altres administracions i avançar en el principi
"una administració, una competència".

L'administració de l'Estat elabora aquest avantprojecte,
d'acord amb la competència que li correspon des del títol
competencial previst a l'article 149.1.18 de la Constitució
espanyola, és a dir, les bases del règim jurídic de les
administracions públiques, així com des del títol competencial
de l'article 149.1.14 de la Constitució, és a dir, hisenda general
i deute de l'Estat. Igualment concorre el títol competencial de
bases i coordinació de la planificació general de l'activitat
econòmica de l'article 149.1.13 de la Constitució.

Per tant, el que fa l'Estat és exercir la seva competència de
reforma de l'administració local, per tractar de definir amb més
precisió les competències que han de ser desenvolupades per
l'administració local, diferenciant-les de les competències
estatals i autonòmiques. 

Marratxí, 16 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
GE)

A la Pregunta RGE núm. 3044/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei sobre
la sostenibilitat i racionalització de l'administració local (IV)
. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

De quina institució dependran els interventors i secretaris
municipals, una vegada entri en vigor la Llei de sostenibilitat
i racionalització de l'administració local?

Els interventors i secretaris municipals són funcionaris
municipals amb habilitació nacional. El que fa el projecte de llei
és enfortir-los en la seva tasca de servei de l'administració local.

Marratxí, 17 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
GF)

A la Pregunta RGE núm. 3046/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei sobre
la sostenibilitat i racionalització de l'administració local (VI)
. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Quina serà l'administració encarregada de fixar els costos
estàndards previstos a la Llei sobre la sostenibilitat i
racionalització de l'administració local, en relació a la
prestació dels serveis socials comunitaris?

D'acord amb l'apartat setè de l'avantprojecte que modifica
l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, per reial decret s'establirà el cost
estàndard dels serveis previstos en aquest precepte, determinant
la periodicitat i procediment d'avaluació dels mateixos. En el
mateix reial decret s'establiran les condicions en què els
municipis han de publicar el cost i l'eficiència d'aquests serveis.

Marratxí, 17 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
GG)

A la Pregunta RGE núm. 3050/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a prestació
de serveis socials (IV) . (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).

La Llei sobre la sostenibilitat i racionalització de
l'administració local eliminarà la prestació de serveis de
manera mancomunada?

L'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local no prohibeix o elimina, amb caràcter
general, la prestació de serveis mitjançant les mancomunitats
dels municipis. Únicament l'apartat dotzè que afegeix un apartat
6 a l'article 44 estableix que els municipis en els quals la
prestació d'algun o alguns serveis hagi estat assumida per la
diputació, cabildo, o consell insular, no podran integrar-se en
una mancomunitat ja existent, ni crear una mancomunitat nova
que tengui entre altres finalitats la prestació del servei o serveis
assumits per l'entitat provincial o insular.

La disposició transitòria quarta regula la dissolució de les
mancomunitats de municipis en el supòsit que no presentin els
seus comptes davant els organismes corresponents a l'Estat i la
comunitat autònoma respectiva.

Marratxí, 18 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.



5990 BOPIB núm. 106 - 5 de juliol de 2013

Ordre de Publicació
GH)

A la Pregunta RGE núm. 3051/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a Llei sobre
la sostenibilitat i racionalització de l'administració local (VIII)
. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Quines són les causes concretes d'intervenció que marca la
Llei sobre la sostenibilitat i racionalització de l'administració
local per a la intervenció dels municipis?

L'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local, en la versió de dia 18 de febrer de 2013,
regula a l'article 61bis les circumstàncies en les quals serien
intervingudes temporalment els municipis amb població inferior
a 5.000 habitants, segons quedi la redacció definitiva a l'article
esmentat.

Marratxí, 23 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
GI)

A les preguntes RGE núm. 3088/13, 3090/13, 3091/13,
3095(13, 3097/13, 3101/13 i 3102/13, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relatives a volum
passatgers residents rutes marítimes (23, 25, 26, 29, 31, 35 i
36. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de 2013).

Quin és el percentatge anual i per mesos de passatgers
residents a les Illes Balears l'any 2012 per a les rutes
marítimes Maó-Palma, Ciutadella-Alcúdia, Ciutadella-Cala
Ratjada, Sant Antoni-Palma, Sant Antoni-Formentera, Eivissa-
Formentera i Eivissa-Palma?

Les dades relatives a passatgers residents de les diverses
rutes es coneix a través de la liquidació del descompte de
resident per part de les navilieres, però no es faciliten dades
relatives a percentatges de residents en relació amb el total.

Palma, 19 d'abril de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
GJ)

A la Pregunta RGE núm. 3169/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a denúncies
d'abocaments incontrolats. (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).

Què ha fet la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori amb les denúncies que figuren a la relació de
denúncies d'abocaments incontrolats remesa per la conselleria
esmentada en resposta a la pregunta parlamentària RGE núm.
8266/12? 

A nivell general les actuacions que es duen a terme es
concreten en les següents accions tipus:

-Arxiu: Motivada habitualment per no robar o no existir
l'abocament denunciat, o bé per una duplicitat de denúncia.

-Tramés a l'ajuntament o a Indústria: es remet la denúncia en
el marc competencial establert per la Llei de residus i Llei de
mines. Solen correspondre a denúncies sobre vehicles fora d'ús
i abocaments procedents d'obres menors.

-Expedient sancionador: són les denúncies que han derivat
en expedient sancionador. Tots aquests expedients deriven en
una sanció econòmica i s'insta a la retirada del residu del solar
corresponent, amb la justificació corresponent del correcte
tractament del residu (Mac Insular, pedrera, o gestor de residus,
en funció de la tipologia de residu).

Palma, 12 d'abril de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
GK)

A la Pregunta RGE núm. 3222/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació dependència (I). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).

Quantes són les persones beneficiàries a Menorca, per
municipis, amb dret a prestació en el marc de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència?

Aquesta informació es troba a la pàgina web de la Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a persones en
situació especial.

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

Ordre de Publicació
GL)

A la Pregunta RGE núm. 3223/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació dependència (II). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).

Quantes són les persones a Menorca, per municipis,
beneficiàries amb dret a prestació en el marc de la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència?

Aquesta informació es troba a la pàgina web de la Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a persones en
situació especial.

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

A la Pregunta RGE núm. 3224/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació dependència (III). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).

Quines són les prestacions existents a Menorca finançades
per l'aplicació de la Llei de promoció de l'autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència?

Les prestacions són:
-Residències.
-Centres de dia.
-Prestacions vinculades a cada servei.
-Prestacions de cures.

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

Ordre de Publicació
GN)

A la Pregunta RGE núm. 3225/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació dependència (IV). (BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013).

Quantes són les persones beneficiàries en cadascun dels
recursos existents a Menorca com a prestacions lligades al
desplegament de la Llei de promoció de l'autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència?

Aquesta informació es troba a la pàgina web de la Direcció
General de Família, Benestar Social i Atenció a persones en
situació especial.

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

Ordre de Publicació
GO)

A la Pregunta RGE núm. 3411/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts atesos (II).
(BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).

Quin és el nombre de parts atesos a l'Hospital Son Llàtzer
des de l'any 2007 a 2012? Desglossat per anys.

Hospital Son Llàtzer (Dades Ac. Dec)

2007 2.331
2008 2.590
2009 2.526
2010 2.531
2011 2.357
2012 2.109

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

Ordre de Publicació
GP)

A la Pregunta RGE núm. 3413/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts atesos (IV).
(BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).

Quin és el nombre de parts atesos a l'Hospital d'Inca des de
l'any 2007 a 2012? Desglossat per anys.

Hospital Comarcal d'Inca (Dades Ac. Dec)

2007    503
2008 1.092
2009 1.025
2010 1.004
2011    903
2012    895

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

Ordre de Publicació
GQ)

A la Pregunta RGE núm. 3414/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a parts atesos (V).
(BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).

Quin és el nombre de parts atesos a l'Hospital Verge del
Toro/Mateu Orfila des de l'any 2007 a 2012? Desglossat per
anys.

Hospital Mateu Orfila (Dades Ac. Dec)

2007    753
2008    862
2009    767
2010    764
2011    694
2012    685

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

A la Pregunta RGE núm. 3449/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a oficines
d'escolarització (I). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).

Quantes oficines d'escolarització o suboficines ha obert la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats durant el
present curs?

Respecte del nombre d'oficines d'escolarització, és el mateix
que en passades legislatures.

Pel que fa a les suboficines d'informació, assessorament i
tramitació, s'han habilitat 31 espais.

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

Ordre de Publicació
GS)

A la Pregunta RGE núm. 3450/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a oficines
d'escolarització (II). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).

Quants de treballadors (personal funcionari, laboral,
eventual, interí...) estan destinats a les oficines d'escolarització
o a les suboficines obertes per la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats durant el present curs? Indicau nom de
les persones i funcions.

Durant el present curs escolar 2012-2013 la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats i de cara el procés
d'escolarització 2013-2014 posarà a disposició de les famílies
les 7 oficines d'escolarització ja existents arreu de les Illes
Balears (5 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa) i 31
suboficines d'informació, assessorament i tramitació arreu de les
Illes Balears (19 a Mallorca, 2 a Menorca, 9 a Eivissa i 1 a
Formentera). A la majoria de les suboficines habilitades per a
aquesta tasca, principalment a Palma, s'assignarà una persona ja
integrada dins la plantilla de la conselleria. Pel que fa a les
suboficines cedides gentilment pels diferents ajuntaments de la
part forana de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, la
persona assignada serà del mateix ajuntament. Tot el personal
tindrà com a funció l'atenció a les famílies proporcionant-los
informació, assessorament i el suport tècnic per realitzar el
tràmit telemàtic. Així també es recolliran aquelles solAlicituds de
plaça escolar que es presentin a l'oficina o la suboficina i que
seran remeses de forma immediata als centres elegits en primera
opció.

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

Ordre de Publicació
GT)

A la Pregunta RGE núm. 3451/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a oficines
d'escolarització (III). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).

Quin cost tendran les oficines d'escolarització que ha obert
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats durant el
present curs?

La xarxa d'oficines o suboficines d'escolarització que la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats ha obert per al
procés d'escolarització 2013-2014 no comporta cap tipus de
despesa econòmica.

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

Ordre de Publicació
GU)

A la pregunta RGE núm. 3497/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, relativa a cost total
expropiacions per construir carreteres a l'illa de Menorca .
(BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).

Quin és el cost total especificat per obra, amb el seu preu
just i els interessos de demora (si s'escau), de les expropiacions
de terrenys efectuades pel Govern de les Illes Balears per
construir carreteres a l'illa de Menorca des del 2003 fins a la
data de remissió de la informació a qui la formula?

Tota la documentació referent a la pregunta, a causa de la
seva extensió, es pot consultar en el Departament d'Obres
Públiques, ubicat al carrer Gremi de Corredors, 10-3er, Polígon
Son Rossinyol de Palma.

Marratxí, 24 d'abril de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
GV)

A la pregunta RGE núm. 3552/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions
farmacèutiques (I). (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).

Durant l'any 2007 s'han realitzat 206 inspeccions a oficines
de farmàcia i una d'elles té un expedient sancionador. Quin és
el nom de l'oficina de farmàcia sancionada, motius de
l'expedients sancionador i sanció imposada?

L'any 2007 es varen sancionador un total de dues oficines de
farmàcia:
1. Farmàcia Andrés Pablo Bordo Seguí (Calvià). Núm.

expedient sancionador SA043/2007. Motiu: medicaments.
Quantia: 30.000 euros. (Expedient iniciat 10/04/2007 i resolt
02/10/2007.

2. Farmàcia Joan Ernest Félix Nicolás (Maó). Núm. expedient
sancionador SA222/2006. Motiu: deficiències sanitàries.
Quantia: 3.150 euros. (Expedient iniciat 23/11/2006 i resolt
18/04/2007.

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

A la Pregunta RGE núm. 4039/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a indemnitzacions
per raó del servei de la Conselleria d'Administracions
Públiques. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Relació d'indemnitzacions per raó del servei, incloent
despeses de transport, manutenció i estada amb motiu de
viatges fora del municipi i del lloc de treball abonades per la
Conselleria d'Administracions Públiques des de l'inici de la
legislatura fins el moment de la resposta.

Les despeses per indemnitzacions per raó de servei
s'imputen al subconcepte 23000, que és aquell que recull les
despeses de transport, manutenció i estada que es realitzin amb
motiu dels viatges fora del municipi del lloc de treball.

Una vegada consultat el major general de despeses de la
conselleria, separat pels diferents centres de cost, es comprova
que hi ha apunts pressupostaris que s'han fet durant aquests dos
anys.

Per raons d'eficiència, eficàcia i economia es considera
convenient donar la possibilitat de consultar tota aquesta
informació en les instalAlacions de la conselleria o, si escau, en
aplicació pressupostària (SAP) de totes les despeses abonades
per aquest motiu. 

Marratxí, 10 de maig de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.

Ordre de Publicació
GY)

A la Pregunta RGE núm. 4044/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a indemnitzacions
per raó del servei de la Conselleria de Turisme i Esports .
(BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
GZ)

A la Pregunta RGE núm. 4144/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a matèria de joventut
a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. (BOPIB
núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
HA)

A la Pregunta RGE núm. 4154/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a projecte Sa Coma
d'Eivissa. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

Quina inversió i quin projecte té previst executar la
Conselleria d'Administracions Públiques a Sa Coma d'Eivissa,
per donar serveis a l'112?

A data d'avui, en resposta a la seva solAlicitud de dada de 29
d'abril de 2013, sobre quina inversió i quin projecte té previst
executar la Conselleria d'Administracions Públiques a Sa Coma
d'Eivissa, per donar serveis a l'112, s'informa de l'habilitació
d'un edifici ubicat a Sa Coma, per al personal de la unitat
operativa d'emergències d'aquesta conselleria, en el qual es
condicionaran unes oficines i un magatzem per a l'ús propi dels
serveis d'emergència. La inversió prevista és de 39.098,23
euros.

Marratxí, 9 de maig de 2013.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera i Martos.
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