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protocolAlàries de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, 2014.
12270
BO) RGE núm. 1517/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12270
protocolAlàries de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), 2014.
BP) RGE núm. 1518/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut Balear de la Joventut, 2014.
12270
BQ) RGE núm. 1519/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12271
protocolAlàries de l'Institut Balear de la Natura, 2014.
BR) RGE núm. 1520/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12271
protocolAlàries de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, 2014.
BS) RGE núm. 1521/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Ports de les Illes Balears, 2014.
12271
BT) RGE núm. 1522/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12271
protocolAlàries de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, 2014.
BU) RGE núm. 1523/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12271
protocolAlàries de Serveis de Millora Agrària i Pesquera, 2014.
BV) RGE núm. 1524/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Serveis Ferroviaris de Mallorca, 2014.
12271
BX) RGE núm. 1525/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12272
protocolAlàries de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, 2014.
BY) RGE núm. 1526/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12272
protocolAlàries de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, 2014.
BZ) RGE núm. 1527/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Conservatori de Música i Dansa, 2014.
12272
CA) RGE núm. 1528/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció de l'autonomia personal de les Illes Balears, 2014.
12272
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CB) RGE núm. 1529/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12272
protocolAlàries de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, 2014.
CC) RGE núm. 1530/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12272
protocolAlàries de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel, 2014.
CD) RGE núm. 1531/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12272
protocolAlàries de la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), 2014.
CE) RGE núm. 1532/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12273
protocolAlàries de la Fundació per a l'Esport Balear, 2013.
CF) RGE núm. 1533/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12273
protocolAlàries de la Fundació Robert Graves, 2014.
CG) RGE núm. 1534/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12273
protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc, 2014.
CH) RGE núm. 1535/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12273
protocolAlàries de la Fundació Teatre Principal d'Inca, 2014.
CI) RGE núm. 1536/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), 2014.
12273
CJ) RGE núm. 1537/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12273
protocolAlàries del Consorci Centre Balears Europa, 2014.
CK) RGE núm. 1538/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci d'Aigües de les Illes Balears, 2014.
12274
CL) RGE núm. 1539/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12274
protocolAlàries del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears, 2014.
CM) RGE núm. 1540/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12274
protocolAlàries del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, 2014.
CN) RGE núm. 1541/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci de Transports de Mallorca (CTM), 2014.
12274
CO) RGE núm. 1542/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12274
protocolAlàries del Consorci Escola d'Hoteleria, 2014.
CP) RGE núm. 1543/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12274
protocolAlàries del Consorci Formentera Desenvolupament, 2014.
CQ) RGE núm. 1544/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci Institut d'Estudis Baleàrics, 2014.
12274
CR) RGE núm. 1545/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci per a la millora d'infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització de l'oferta de l'illa de
Mallorca, 2014.
12275
CS) RGE núm. 1546/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci per a la Música de les Illes Balears, Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de Palma", 2014.
12275
CT) RGE núm. 1547/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears, 2014.
12275
CU) RGE núm. 1548/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al territori de l'entitat local
menor de Palmanyola, 2014.
12275
CV) RGE núm. 1549/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci per al foment d'infraestructures universitàries (COFIU), 2014.
12275
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CX) RGE núm. 1550/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12275
protocolAlàries del Consorci Velòdrom Palma Arena, 2014.
CY) RGE núm. 1551/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12276
protocolAlàries de la Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA (GEIBSAU), 2014.
CZ) RGE núm. 1552/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
12276
protocolAlàries de Multimèdia de les Illes Balears, SA, 2014.
DA) RGE núm. 1553/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria d'Administracions Públiques .
12276
DB) RGE núm. 1554/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
12276
DC) RGE núm. 1555/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
12276
DD) RGE núm. 1556/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
12276
DE) RGE núm. 1557/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indemnitzacions
per raó del servei de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
12277
DF) RGE núm. 1558/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indemnitzacions
per raó del servei de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
12277
DG) RGE núm. 1559/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria de Salut.
12277
DH) RGE núm. 1560/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria de Turisme i Esports.
12277
DI) RGE núm. 1561/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indemnitzacions
per raó del servei de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
12277
DJ) RGE núm. 1562/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Administracions Públiques .
12278
DK) RGE núm. 1563/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
per infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
12278
DL) RGE núm. 1564/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
per infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Economia i Competitivitat. 12278
DM) RGE núm. 1565/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
per infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
12278
DN) RGE núm. 1566/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
per infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
12278
DO) RGE núm. 1567/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
per infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Família i Serveis Socials. 12278
DP) RGE núm. 1568/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients per
infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Salut.
12279
DQ) RGE núm. 1569/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
per infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Turisme i Esports.
12279
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DR) RGE núm. 1570/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
per infraccions de la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
12279
DS) RGE núm. 1571/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsables
d'edificis de la Conselleria d'Administracions Públiques per evitar conductes sancionables.
12279
DT) RGE núm. 1572/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsables
d'edificis de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per evitar conductes sancionables.
12279
DU) RGE núm. 1573/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsables
d'edificis de la Conselleria d'Economia i Competitivitat per evitar conductes sancionables.
12279
DV) RGE núm. 1574/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsables
d'edificis de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats per evitar conductes sancionables.
12280
DX) RGE núm. 1575/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsables
d'edificis de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts per evitar conductes sancionables.
12280
DY) RGE núm. 1576/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsables
d'edificis de la Conselleria de Família i Serveis Socials per evitar conductes sancionables.
12280
DZ) RGE núm. 1577/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsables
d'edificis de la Conselleria de Salut per evitar conductes sancionables.
12280
EA) RGE núm. 1578/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsables
d'edificis de la Conselleria de Turisme i Esports per evitar conductes sancionables.
12280
EB) RGE núm. 1579/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsables
d'edificis de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència per evitar conductes sancionables.
12280
EC) RGE núm. 1580/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
12281
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Administracions Públiques .
ED) RGE núm. 1581/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
12281
EE) RGE núm. 1582/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
12281
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
EF) RGE núm. 1583/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
12281
EG) RGE núm. 1584/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
12281
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
EH) RGE núm. 1585/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
12282
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria de Família i Serveis Socials.
EI) RGE núm. 1586/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
12282
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria de Salut.
EJ) RGE núm. 1587/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la Conselleria de Turisme i Esports.
12282
EK) RGE núm. 1588/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
12282
l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
EL) RGE núm. 1594/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a podologia al
sistema públic de Salut.
12282
EM) RGE núm. 1595/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a podologia al
sistema públic de Salut (II).
12282
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EN) RGE núm. 1629/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a viatges d'equips federats.
12283
EO) RGE núm. 1630/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a viatges d'equips federats
(II).
12283
EP) RGE núm. 1669/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retribució específica de
renovables (1).
12283
EQ) RGE núm. 1670/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retribució específica de
renovables (2).
12283
ER) RGE núm. 1671/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pantalans a Portocolom.
12283
ES) RGE núm. 1672/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a instalAlacions portuàries
a Portocristo.
12283
ET) RGE núm. 1674/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Llei de monts i
incompliment de la Directiva europea de responsabilitat ambiental.
12283
EU) RGE núm. 1675/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a volatilitat turística el
2015.
12284
EV) RGE núm. 1676/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a viatge a Roma.
12284
EX) RGE núm. 1678/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parasol (2).
12284
EY) RGE núm. 1679/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parasol (3).
12284
EZ) RGE núm. 1680/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parasol (4).
12284
FA) RGE núm. 1681/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parasol (5).
12284
FB) RGE núm. 1682/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parasol (6).
12285
FC) RGE núm. 1683/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ampliació de Cabrera.
12285
FD) RGE núm. 1684/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mitjans de vigilància
de muntanyes submarines i Fort d'En Moreau.
12285
FE) RGE núm. 1685/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a repercussions de
l'ampliació de Cabrera sobre la pesca.
12285
FF) RGE núm. 1687/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a autoritat aeroportuària
de Balears.
12285
FG) RGE núm. 1688/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parasol (1).
12285
FH) RGE núm. 1775/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a escala mecànica al Port
de Maó.
12286
FI) RGE núm. 1776/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a escala mecànica a Maó.
12286
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FJ) RGE núm. 1777/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a habitatges del personal
d'Autoritat Portuària (1).
12286
FK) RGE núm. 1778/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a habitatges del personal
d'Autoritat Portuària (2).
12286
FL) RGE núm. 1779/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a habitatges del personal
d'Autoritat Portuària (3).
12286
FM) RGE núm. 1780/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a revisió de taxes del Club
Nàutic de Palma (1).
12286
FN) RGE núm. 1781/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a revisió de taxes del Club
Nàutic de Palma (2).
12286
FO) RGE núm. 1782/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a justificació del suport
al projectes d'ampliació del Club Nàutic d'El Molinar.
12287
FP) RGE núm. 1784/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plantilla de la policia
portuària.
12287
FQ) RGE núm. 1786/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cicloturisme i seguretat.
12287
FR) RGE núm. 1787/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost de l'enllumenat
nadalenc d'Autoritat Portuària.
12287
FS) RGE núm. 1788/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a projectes turístics a fars
12287
i altres instalAlacions portuàries.
FT) RGE núm. 1789/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a representació de la CAIB
a l'Autoritat Portuària.
12287
FU) RGE núm. 1790/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a projectes d'ampliació
i pròrrogues d'Autoritat Portuiària.
12288
FV) RGE núm. 1791/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cànon i taxes
12288
d'instalAlacions nàutiques.
FX) RGE núm. 1792/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes d'Autoritat
Portuària.
12288
FY) RGE núm. 1793/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a justificació d'assessoria
jurídica a Autoritat Portuària.
12288
FZ) RGE núm. 1794/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a concessions hoteleres
al Port de Palma.
12288
GA) RGE núm. 1795/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a concessions hoteleres
al Port de Palma.
12288
GB) RGE núm. 1796/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport al cicloturisme.
12289

(2).

GC) RGE núm. 1797/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport al cicloturisme
12289
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1808/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
irregularitats al Partit Popular.
12290
B) RGE núm. 1809/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment del codi ètic
del PP.
12290
C) RGE núm. 2056/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió dels
comitès de desenvolupament de rutes d'aeroports ubicats a les Illes Balears.
12290
D) RGE núm. 2057/15, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places per
12290
al colAlectiu de persones dependents a Menorca.
E) RGE núm. 2058/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova tècnica per
a persones que han patit un ictus.
12290
F) RGE núm. 2059/15, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adhesió al fons
social.
12291
G) RGE núm. 2060/15, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions
per a esdeveniments que contribueixin a la promoció turística.
12291
H) RGE núm. 2061/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions per
al foment del producte turístic.
12291
I) RGE núm. 2062/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Diada de protecció
civil de Menorca.
12291
J) RGE núm. 2063/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de la
facturació del sector serveis.
12291
K) RGE núm. 2064/15, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per
potenciar el món de la cultura de les Illes Balears.
12291
L) RGE núm. 2065/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'equipaments comercials.
12291
M) RGE núm. 2070/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió de locals a
determinades associacions.
12292
N) RGE núm. 2071/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a educació a les
Illes els darrers quatre anys.
12292
O) RGE núm. 2072/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sanitat a les Illes
els darrers quatre anys.
12292
P) RGE núm. 2073/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condicions laborals
a les Illes els darrers quatre anys.
12292
Q) RGE núm. 2074/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la precarietat
aguditza la desigualtat.
12292
R) RGE núm. 2075/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millor
futur per als ciutadans.
12292
S) RGE núm. 2076/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a servei d'oncologia
radioteràpica d'Eivissa.
12293
T) RGE núm. 2077/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a corrupció a les Illes
Balears.
12293
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1689/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nou programa a IB3 TV.
12294
B) RGE núm. 1727/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències d'IB3
televisió durant l'any 2014.
12294
C) RGE núm. 1728/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a full de ruta d'IB3
Ràdio.
12294
D) RGE núm. 1729/15, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a difusió de l'esport
balear.
12294
E) RGE núm. 1730/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del
pressupost l'any 2014.
12294
F) RGE núm. 1731/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a endeutament
bancari del Grup IB3 el 2014.
12295
G) RGE núm. 1732/15, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectiu d'ingressos
comercials.
12295
H) RGE núm. 1733/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats a la
programació autonòmica.
12295
I) RGE núm. 1739/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació del Mandat
marc d'IB3.
12295
J) RGE núm. 1740/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei d'assessorament
lingüístic.
12295
K) RGE núm. 1741/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes de debat
d'IB3.
12295
L) RGE núm. 1742/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament informatiu
del Govern i del partit.
12296
M) RGE núm. 1621/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparador
12296
turístic intelAligent (I).
N) RGE núm. 1622/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparador
12296
turístic intelAligent (II).
O) RGE núm. 1623/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparador
12296
turístic intelAligent (III).
P) RGE núm. 1624/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aparador
12297
turístic intelAligent (IV).

(I).

Q) RGE núm. 1625/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fitur 2015
12297

R) RGE núm. 1626/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fitur 2015
(II).
12297
S) RGE núm. 1627/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Palau de
Congressos.
12297
T) RGE núm. 1668/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estat de les praderies de
posidònia.
12297
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U) RGE núm. 1673/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llei de monts i agents de
medi ambient.
12297
V) RGE núm. 1686/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a capital privat d'AENA.
12298

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 1805/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda al Consell Insular de Menorca per fer front a la sentència
condemnatòria.
12298

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 1628/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa energètica i protecció del consumidors vulnerables.
12299
B) RGE núm. 1760/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Can Gazà.

12300

3.15. RESPOSTES A INTERPELALACIONS I A PREGUNTES
A) A la InterpelAlació RGE núm. 5547/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a política general
en matèria de comerç autonòmic.
12300
B) A la InterpelAlació RGE núm. 9822/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a política en matèria
energètica.
12300
C) A la Pregunta RGE núm. 8375/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sector públic instrumental.
12301
D) A la Pregunta RGE núm. 8376/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sector públic instrumental, II.
12301
E) A la Pregunta RGE núm. 8377/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sector públic instrumental, III.
12301
F) A la Pregunta RGE núm. 8378/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sector públic instrumental, IV.
12301
G) A la Pregunta RGE núm. 8379/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sector públic instrumental, V.
12301
H) A la Pregunta RGE núm. 9221/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a estendre i aplicar
resolucions judicials.
12302
I) A la Pregunta RGE núm. 9886/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Consell Econòmic i Social.
12302
J) A la Pregunta RGE núm. 11508/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos centre Es
Pinaret, novembre 2014.
12302
K) A la Pregunta RGE núm. 11509/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos centre
Es Mussol, novembre 2014.
12302
L) A les Preguntes RGE núm. 11609/14 i 11610/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relatives a
reunions amb la comunitat educativa (I i II).
12302
M) A la Pregunta RGE núm. 11660/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 5 de desembre.
12303
N) A la Pregunta RGE núm. 11713/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 12 de desembre.
12303
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O) A la Pregunta RGE núm. 11763/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a calefacció a l'IES Cap de
Llevant.
12303
P) A la Pregunta RGE núm. 11764/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a calefacció a l'IES Cap de
Llevant (II).
12303
Q) A la Pregunta RGE núm. 11765/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a calefacció a l'IES Cap de
Llevant (III).
12304
R) A les Preguntes RGE núm. 11865/14 a 11868/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
demanda d'FP Bàsica (I a IV).
12304
S) A les Preguntes RGE núm. 11869/14 a 11872/14, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
demanda de PQPI (I a IV).
12304
T) A la Pregunta RGE núm. 11893/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 19 de desembre.
12304
U) A la Pregunta RGE núm. 191/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a gestió del Port de Maó.
12305
V) A les Preguntes RGE núm. 192/15 i 193/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a gestió de ports i
a gestió del Port de Maó, II.
12305

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 1649/15 i 1645/15.

12305

B) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 1298/15.

12306

C) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Salut per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE 4416/14 a 4420/14, 4422/14, 4429/14, 4432/14, 4676/14 a 4679/14, 5073/14 a 5078/14, 5728/14, 5999/14 a 6003/14 i
6005/14 a 6007/14.
12306
D) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans per a les
preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE 7255/14, 7256/14, 7298/14, 7299/14, 9148/14 a 9150/14, 9158/14, 9160/14, 11457/14
a 11464/14.
12306
E) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia per a les preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE 4822/14 a 4826/14, 4828/14 a 4831/14 i 4843/14 a 4847/14.
12306
F) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia per a les preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE 8643/14 a 8656/14, 8660/14, 8661/14, 9922/14, 9225/14 a 9232/14, 9260/14, 9262/14 a 9271/14, 10136/14 a
10139/14 i 10510/14 a 10513/14.
12306
G) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per a les
12307
preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE 9024/14 a 9026/14.
H) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Salut per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE 11564/14 a 11573/14 i 11890/14 a 11892/14.
12307
I) Manifestació del Govern de les Illes Balears del criteri favorable respecte de la presa en consideració i de la conformitat amb la
tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 1410/15.
12307
J) Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials a la Proposició de llei de transparència, bona administració i del bon
govern de les Illes Balears /RGE núm. 156/15 (esmena a la totalitat aprovada del Grup Parlamentari Popular).
12307

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer de 2015, aprovà la Llei per la qual es regula
l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A)
LLEI PER LA QUAL ES MODIFICA L’ORDENACIÓ
FARMACÈUTICA DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La regulació comunitària sobre l’ordenació farmacèutica és
certament escassa. Les directives 2005/36/CE i 2006/123/CE,
del Parlament i del Consell, han permès exceptuar de l’aplicació
del principi comunitari de llibertat d’establiment el règim
d’autorització i establiment d’oficines de farmàcia. Aquesta
excepció es justifica en l’admissió que en aquesta matèria es
presenta una causa d’interès general, que radica en la protecció
de la salut i un proveïment adequat i general de medicaments a
tota la població dins tot un territori. A més a més, és reiterada
la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
que reconeix que, amb l’objecte d’aquesta protecció i atenció a
la salut, és admissible una planificació dels establiments i les
infraestructures sanitaris, entre els quals s’inclouen els que es
dediquen a la prestació farmacèutica, així com el règim d’accés
a la titularitat d’aquests establiments.
El sistema d’ordenació farmacèutica de l’Estat espanyol
obeeix al model mediterrani de farmàcia, basat en la proximitat
i la professionalitat, que cerca donar cobertura d’assistència
farmacèutica a tota la població i a tot el territori de la nació.
Això ha configurat un sistema amb una intervenció
administrativa tant en l’ordenació i la planificació de l’activitat
farmacèutica, com en l’establiment de sistemes de preus
autoritzats i la reivindicació constant de l’interès general a què
serveix la prestació farmacèutica en forma de servei públic. En
aquest sentit, l’article 84.6 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de
garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris,
disposa que les oficines de farmàcia tenen la consideració
d’establiments sanitaris privats d’interès públic.
Aquesta activitat s’ha reservat als particulars que, tenint la
titulació acadèmica pertinent i pels procediments legalment
establerts, basats en principis propers a l’accés a la funció
pública, com són la igualtat, el mèrit i la publicitat del
procediment, esdevenen titulars d’oficines de farmàcia que ha
autoritzat prèviament l’administració pública sanitària.
L’Administració, al seu torn, ha de configurar aquestes
autoritzacions partint de criteris de satisfacció de l’interès
general amb l’objectiu de garantir a la població l’atenció
farmacèutica i un ús racional del medicament, i així possibilitar
un nivell adequat de qualitat i d’accessibilitat en l’assistència
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farmacèutica a la ciutadania de forma que es garanteixi una
prestació farmacèutica adequada a tota la població en tot el
territori de la seva competència.
Així, com a exemple de la transcendència que l’ordenació
atribueix a les funcions d’aquests professionals, l’article 84.1 de
la Llei 29/2006, de 26 de juliol, els atorga la condició de
responsables de la dispensació i cooperadors amb el facultatiu
responsable de la prescripció en el seguiment de les indicacions
del metge, per tal d’assegurar l’eficàcia del tractament i
colAlaborar en l’ús racional dels medicaments per mitjà de la
dispensació informada i el lliurament en la forma que hagi
previst l’administració sanitària dels sistemes de dosatge, etc.
Aquest accent marcat de servei públic no pot comportar més
que, atesa l’organització del sistema d’oficines de farmàcia,
s’acudeixi al concepte de la planificació. Per això, l’article 84.2
de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, disposa que les
administracions sanitàries han de dur a terme l’ordenació de les
oficines de farmàcia i han de tenir en compte criteris com ara la
planificació general de les oficines de farmàcia a fi de garantir
l’assistència farmacèutica adequada.
Això es tradueix, ordinàriament, en l’establiment de catàlegs
i plantes farmacèutiques, distàncies mínimes a l’efecte de
garantir una distribució correcta de les oficines que abasti la
totalitat del territori per cobrir i superar quotes o mòduls de
població mínims per a l’establiment de noves farmàcies per
garantir al mateix temps una atenció farmacèutica correcta a la
població.
La Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació
farmacèutica de les Illes Balears, és una llei que ha estat objecte
de modificacions parcials, però que en les línies essencials
continua essent la mateixa que es va aprovar el 1998.
L’experiència adquirida al llarg d’aquests anys ha servit per
detectar les deficiències en el sistema de planificació d’aquesta
llei.
Així, la Llei 7/1998, de 12 de novembre, no configura un
autèntic sistema de planificació farmacèutica, atès que no hi ha
una intervenció de l’Administració pública en la configuració
d’una planta farmacèutica de les Illes Balears ni una potestat
organitzativa de l’Administració que en garanteixi, més enllà
del requisit de distància mínima entre farmàcies, una distribució
adequada d’aquestes farmàcies en el territori de les Illes. Durant
aquests anys de vigència de la llei ha estat un factor
preponderant en la configuració de la planta farmacèutica quasi
en exclusiva el mòdul poblacional. Els canvis demogràfics que
s’han patit darrerament, l’estructura i la composició actuals de
les famílies i el fet que hi hagi 67.110 habitatges desocupats
segons la definició de l’INE -és a dir, habitatges deshabitats
perquè no constitueixen ni el domicili de persones ni són
objecte d’una residència temporal o estacional- impliquen,
d’acord amb els criteris de càlcul previs a aquesta norma,
generar una inflació fictícia del cens autonòmic, a l’efecte del
càlcul de farmàcies autoritzables, de 80.532 persones que en la
pràctica no existeixen o, el que és el mateix, 29 oficines de
farmàcia que es poden autoritzar a partir d’una població que
realment no existeix.
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Al mateix temps, les variacions importants de població que
s’experimenten especialment en els municipis costaners i de
gran activitat turística, com a conseqüència de la presència de
múltiples segones residències, d’allotjaments turístics en les
seves diferents modalitats i, en definitiva, de població flotant,
turística o no, posen en dubte la congruència del disseny actual.
A més, a l’absència de planificació efectiva, sense ubicació
prèvia concreta de les farmàcies autoritzades en la zona
geogràfica en què és necessària, s’uneix un altre factor que s’ha
mostrat desestabilitzador per a l’atenció al servei públic, atès
que la iniciativa per promoure l’autorització de creació d’una
nova oficina de farmàcia -la qual s’ha d’entendre en el sentit de
declaració administrativa d’admissió de la possibilitat d’establir
una nova oficina de farmàcia, sense perjudici de l’ulterior
concurs de mèrits per adjudicar-la concretament a un
farmacèutic potencial- en una zona farmacèutica no radica en
l’administració sanitària, amb la realització prèvia dels estudis
pertinents i l’actuació sobre el conjunt de la planta, sinó que es
deixa a les mans de particulars i entitats públiques la iniciativa
en la promoció d’autoritzacions de noves oficines de farmàcia,
així com, en bona mesura, de la seva ubicació.
Hauria de ser l’Administració la que planificàs l’ordenació
farmacèutica i aprovàs el catàleg d’oficines de farmàcia cada
cert temps. Aquesta ordenació ha de tenir en compte dades reals
i actualitzades periòdicament sobre la població d’una zona
determinada, tant habitual com merament estacional. Cal tenir
en compte que la població estacional no té les mateixes
necessitats que la població habitual. Per a aquesta darrera s’ha
de tenir compte el percentatge mitjà d’ocupació real de cada
habitatge i s’ha d’oferir un servei que permeti cobrir les seves
necessitats diàries, ja siguin ordinàries o extraordinàries, de
medicaments o productes farmacèutics. En canvi, la població
estacional normalment té cobertes les seves necessitats
ordinàries de medicaments, només excepcionalment necessita
acudir a l’oficina de farmàcia, i generalment per accedir a
medicaments que no necessiten recepta mèdica. Per això, els
mòduls de població estacional han de ser més elevats; altrament,
es condemna les farmàcies de les zones turístiques a una
inviabilitat econòmica que les condueix al tancament.
Sota el règim actual de la Llei 7/1998 hi ha en el territori de
la comunitat autònoma de les Illes Balears un total de 436
oficines de farmàcia obertes al públic. Partint del cens
d’habitants de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
2013, en què consten 1.111.674 habitants censats, es constata
que aquesta xifra llança una relació de tan sols 2.550 residents
per oficina de farmàcia oberta al públic. S’ha de tenir en compte
que el mòdul bàsic per a l’establiment d’oficines de farmàcia és
de 2.800 habitants. Únicament el recurs a la població flotant,
turística i de segones residències permet justificar aquest
nombre d’oficines de farmàcia.
L’absència d’una planificació prèvia strictu sensu, que
tengui en consideració i predetermini la ubicació de les oficines
amb molta més precisió que la que deriva del simple criteri
lineal de distància i totals de població, ha propiciat excessives
concentracions d’oficines de farmàcia en nuclis de població que
experimenten unes grans reduccions de població durant 7 o 8
mesos l’any, respecte dels augments de població que es
produeixen durant la temporada turística. Aquestes
concentracions han provocat seriosos problemes quant a la
viabilitat econòmica d’aquestes oficines de farmàcia.

Així doncs, avui en dia i des de l’any 2012, dos titulars
d’oficines de farmàcia hi han renunciat a causa de la inviabilitat
econòmica, originària o sobrevinguda. De la mateixa manera, i
per aplicació del Reial decret 823/2008, de 16 de maig, en els
exercicis 2012, 2013 i 2014 una mitjana total de 17 oficines de
farmàcia s’han vist en la circumstància de solAlicitar i percebre
ajuts públics de l’administració autonòmica -per un import total
en l’exercici de 2013 de 115.486,43 i-, atès que els nivells de
facturació anual eren inferiors als que la norma considera
mínims (200.000,00 i bruts anuals) per garantir la viabilitat
econòmica d’aquestes oficines de farmàcia.
Diverses i successives reformes normatives, com ara el Reial
decret llei 4/2010, de 26 de març, de racionalització de la
despesa farmacèutica amb càrrec al Sistema Nacional de Salut;
el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic; el
Reial decret llei 9/2011, de 19 d’agost, de mesures per a la
millora de la qualitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut,
de contribució a la consolidació fiscal, i d’elevació de l’import
màxim dels avals de l’Estat per al 2011; el Reial decret llei
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat
i seguretat de les seves prestacions; o finalment el Reial decret
177/2014, de 21 de març, pel qual es regula el sistema de preus
de referència i d’agrupacions homogènies de medicaments en el
Sistema Nacional de Salut, i determinats sistemes d’informació
en matèria de finançament i preus dels medicaments i productes
sanitaris, que, per a la consolidació fiscal i la consecució
d’objectius en matèria d’ús racional de medicaments i reducció
de la despesa farmacèutica, han suposat un canvi en l’activitat
econòmica d’una oficina de farmàcia.
Tots aquests extrems són indicadors clars que el sistema
actual presenta determinats símptomes d’esgotament que
requereixen la realització de reformes en el sistema legal de
planificació farmacèutica de manera que permetin garantir,
d’una banda, la prestació farmacèutica adequada a tota la
població i a tot el territori de la comunitat autònoma, i, de
l’altra, certes garanties de viabilitat econòmica de les noves
oficines de farmàcia, així com de les existents, atesa la prestació
de servei i interès públic que duen a terme.
Per aplicació del sistema d’autorització d’oficines de
farmàcia, durant el darrer trienni s’han hagut d’autoritzar un
total de 54 noves oficines de farmàcia -13 de les quals per
silenci administratiu- que a hores d’ara estan pendents de
convocatòria de concurs per adjudicar-les. Cal dir aquí que
l’administració sanitària s’ha vist condicionada pel sistema legal
i el procediment administratiu a dictar aquestes resolucions
d’autorització, encara que això no suposa el reconeixement d’un
dret individual per a cap farmacèutic, ni tan sols per al que ha
solAlicitat l’autorització d’acord amb la normativa fins ara en
vigor.
D’acord amb aquestes premisses, no es pot convocar un nou
concurs sense revisar les oficines de farmàcia actualment
autoritzades, amb la modificació prèvia de la normativa, de
manera que s’impedeixi que es puguin continuar autoritzant en
aquestes condicions, és a dir, no ajustades a les necessitats reals
i, fins i tot, inviables en la pràctica.
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En conseqüència, per tot el que s’ha exposat i per
salvaguardar l’interès general, és necessari modificar el règim
legal que hi ha actualment -representat per la Llei 7/1998- i
substituir-lo per un que, deixant de banda la simple consideració
aïllada del factor poblacional, tengui en compte els mòduls
d’ocupació real i de població actualitzats i se substitueixi per un
sistema de revisió de la planta farmacèutica en el qual la
distribució i la ubicació de les oficines de farmàcia sobre el
territori de la comunitat autònoma es duguin a terme amb un
major grau de precisió, de manera prèvia als procediments per
adjudicar-les.
El concepte planta farmacèutica, com a divisió del territori
de les Illes en zones farmacèutiques i unitats territorials menors
en les quals s’ubica concretament una oficina de farmàcia com
a mínim, permet, d’una banda, la configuració d’un catàleg de
farmàcia com la relació d’oficines de farmàcia existents i
pendents d’adjudicació, i també -i això és el que esdevé
fonamental- garantir una cobertura adequada de dispensació
farmacèutica en tot el territori. A més, és indispensable
modificar el sistema de còmput i ponderació dels diferents
mòduls poblacionals per a l’autorització de les oficines de
farmàcia. Al llarg d’aquests anys, s’han produït canvis
significatius en la configuració de la població que afecten el
nombre de membres de les unitats familiars, així com la seva
distribució en els diferents tipus d’habitatge.
D’altra banda, si bé la planta turística roman més o menys
estable, la seva ocupació ha estat sotmesa a variabilitat. És a la
població real i efectiva a la qual principalment va dirigida
l’atenció de les oficines de farmàcia, i per això es tenen en
compte els factors d’estacionalitat a l’hora de ponderar
l’aportació del sector turístic a la població necessària per a
l’autorització d’oficines de farmàcia. En funció d’això, es dóna
un nou tractament a les farmacioles farmacèutiques, com a
elements correctors i d’equilibri de la planificació de la xarxa
farmacèutica, i se’n potencia la instalAlació en nuclis en què és
necessària l’atenció farmacèutica però només es requereix amb
caràcter estacional, temporal o a nuclis petits de població.
Per això, el primer catàleg d’oficines de farmàcia que
s’aprovi després de l’entrada en vigor d’aquesta llei ha de
revisar les oficines de farmàcia autoritzades tenint en compte la
nova normativa per poder continuar amb els procediments
subsegüents que permetin arribar a posar en funcionament les
farmàcies.
Article 1
Modificació de la Llei 7/1998, de 12 de novembre,
d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears
1. La secció 2a del capítol II del títol II passa a tenir el títol
següent:
“De la planta farmacèutica”
2. Es modifica l’article 17, que queda redactat en aquests
termes:
“1. L’autorització de noves oficines de farmàcia ha d’estar
subjecta a la planificació sanitària per garantir a la població
l’atenció farmacèutica, un ús racional dels medicaments,
així com per possibilitar-hi un nivell adequat de qualitat.
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2. Per a l’obertura d’una nova oficina de farmàcia s’han de
tramitar, per aquest ordre, els procediments següents:
a) El procediment per a l’aprovació de la planta
farmacèutica corresponent.
b) El procediment per a l’aprovació del catàleg
d’oficines de farmàcia.
c) El procediment de concurs per a l’adjudicació
d’oficines de farmàcia vacants.
d) El procediment d’autorització de la designació del
local.
e) El procediment d’autorització de l’obertura i del
funcionament de la farmàcia.
3. Cada un d’aquests procediments constitueix un
procediment separat que ha de seguir la seva pròpia
tramitació.”
3. Es modifica l’article 18, que queda redactat en els termes
següents:
“1. La planta farmacèutica és la divisió del territori en zones
farmacèutiques i, si s’escau, unitats territorials menors en les
quals hi ha d’haver com a mínim una oficina de farmàcia.
2. La planta farmacèutica amb la divisió en zones
farmacèutiques i unitats territorials menors s’ha d’aprovar
per resolució del conseller competent en matèria de
farmàcia, amb la instrucció prèvia del procediment
corresponent, en el qual s’ha de donar audiència al ColAlegi
Oficial de Farmacèutics, als municipis afectats a través dels
seus respectius ajuntaments i al Servei de Salut de les Illes
Balears. Les alAlegacions presentades s’han de valorar en la
resolució que posi fi al procediment. El procediment s’ha de
tramitar d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, o amb la normativa de
desplegament reglamentari. La resolució que aprovi la
planta farmacèutica s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.”
4. Es modifica l’article 19, que queda redactat de la manera
següent:
“1. Les distàncies mínimes entre oficines de farmàcia no
poden ser inferiors a 250 metres amidats des del punt central
de la façana en la qual està ubicada la porta d’accés al públic
de les oficines de farmàcia. En cas que hi hagi més d’una
façana que té porta d’accés al públic, s’ha de prendre com a
referència el de la façana que sigui més propera a la
farmàcia o al centre sanitari respecte dels quals es fa
l’amidament.
2. La distància que preveu l’apartat anterior s’ha d’observar,
així mateix, respecte dels hospitals, els centres de salut, les
unitats bàsiques de salut (UBS) i els punts d’atenció
continuada (PAC) de titularitat pública que estiguin en
funcionament, en projecte o en fase de construcció. S’entén
que la fase de projecte s’inicia amb l’aprovació del projecte
per part de l’Administració, una vegada supervisat, si escau.
En aquest cas, la distància s’ha d’amidar fins al centre de
l’obertura de la porta d’accés al recinte exterior de l’edifici.
Si hi ha més d’una porta d’accés, fins al centre de l’obertura
de la porta més pròxima a l’oficina de farmàcia. En el cas
que no hi hagi un recinte exterior, l’amidament s’ha de fer
fins al centre de l’obertura de la porta o les portes d’accés
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d’usuaris a l’edifici, i queden descartades les portes
d’emergències, de serveis o d’accés de vehicles.
3. Allò que disposa el punt precedent pel que fa a la
distància entre oficines de farmàcia i qualsevol tipus de
centre sanitari de titularitat pública no és aplicable als nuclis
de població que no excedeixin de 1.500 habitants i disposin
només d’una unitat bàsica de salut, punt d'atenció
continuada o centre de salut i una única oficina de
farmàcia.”
5. L’article 20 queda redactat en aquests termes:
“1. La direcció general competent en matèria de farmàcia ha
d’elaborar d’ofici com a màxim cada quatre anys el catàleg
farmacèutic. En aquest catàleg s’han d’indicar les oficines
de farmàcia existents i les que tenen cabuda dins cada zona
farmacèutica o unitat territorial menor, tenint en compte les
distàncies mínimes entre farmàcies i els mòduls de població
generals o estacionals. En el catàleg s’han d’incloure també
les farmacioles farmacèutiques autoritzades.
2. Els mòduls poblacionals són de dos tipus: el mòdul
general i el mòdul estacional.
3. Amb caràcter general, el mòdul de població és una oficina
de farmàcia per cada 2.800 habitants. Es pot autoritzar una
oficina de farmàcia addicional quan, dividit el cens de
població de la zona farmacèutica o unitat territorial menor
pel mòdul general de 2.800 habitants, en resulti una fracció
superior a 2.000 habitants.
4. De manera addicional, una vegada ajustada la proporció
d’habitants/farmàcia partint del mòdul general que preveu
l’apartat 3, incloent-hi la fracció addicional de 2.000
habitants, s’ha d’aplicar un mòdul estacional complementari
que es xifra en 3.500 habitants estacionals, que permetrà
l’obertura d’una nova oficina de farmàcia addicional. Es pot
autoritzar una oficina de farmàcia addicional quan, dividida
la xifra d’habitants estacionals pel mòdul estacional
complementari de 3.500, en resulti una fracció superior a
2.500 habitants estacionals.
5. El còmput per al càlcul i l’aplicació dels mòduls que
estableixen els apartats 3 i 4 s’ha de fer de manera
individualitzada per a cada zona farmacèutica o unitat
territorial menor.
6. Per al còmput dels habitants del mòdul general s’han de
tenir en compte els que l’Institut Nacional d’Estadística
publiqui o certifiqui.
7. Per al càlcul de la població estacional del mòdul
estacional s’ha de tenir en compte el nombre de places de les
empreses d’allotjament turístic de qualsevol tipus que
certifiqui la conselleria competent en matèria turística. Una
vegada certificat el nombre de places d’allotjament, s’han de
considerar habitants estacionals els que resulten d’aplicar un
percentatge del 40% al nombre total de places d’allotjament
turístic.

8. Així mateix, per al càlcul de la població estacional del
mòdul estacional s’han de tenir en compte els habitatges
secundaris que certifiqui o publiqui l’Institut Nacional
d’Estadística, i en aquest cas se n’ha de computar el 30%
multiplicat per la xifra mitjana d’ocupants per habitatge que
certifiqui o publiqui l’Institut Nacional d’Estadística en el
moment del còmput. S’entén per habitatge secundari el que
està destinat a ser ocupat només ocasionalment. No s’han de
tenir en compte en aquest còmput els habitatges que
l’Institut Nacional d’Estadística, dins la categoria genèrica
d’habitatges no principals, no qualifica com a habitatges
secundaris, sinó que els qualifica com a habitatges buits, és
a dir, habitatges deshabitats perquè no constitueixen ni el
domicili de persones ni són objecte d’una residència
temporal o estacional.
9. Les noves oficines de farmàcia que s’incloguin en el
catàleg han de tenir delimitat el nucli o lloc d’ubicació, i
s’han de respectar en qualsevol cas les distàncies mínimes
que disposa aquesta llei.
10. Sense perjudici dels casos que estableix l’article 36
d’aquesta llei, la direcció general competent en matèria de
farmàcia pot autoritzar farmacioles farmacèutiques quan el
procediment per a l’adjudicació d’una nova oficina de
farmàcia hagi quedat desert o quan el titular d’una oficina de
farmàcia hi renunciï. Igualment, en els nuclis de població
aïllats que no tenguin una oficina de farmàcia i en els quals,
d’acord amb els criteris que estableix aquesta norma, no es
pugui autoritzar una oficina de farmàcia, es poden autoritzar
farmacioles farmacèutiques. Són responsables d’aquestes
farmacioles els titulars de les oficines de farmàcia a què
estiguin adscrites d’acord amb el que disposa aquesta llei o
les normes que la despleguin.
11. La resolució que aprovi el catàleg farmacèutic s’ha de
dictar després d’haver seguit el procediment que estableix la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o el que s’estableixi reglamentàriament, en el qual
s’han de solAlicitar les dades i la informació necessàries, i
s’ha de donar audiència necessàriament al ColAlegi Oficial
de Farmacèutics i als municipis afectats per la creació o
supressió d’oficines de farmàcia en el seu terme municipal
per mitjà de les associacions que els representin i als titulars
d’oficines de farmàcia situades en els mateixos termes
municipals. Les alAlegacions que es presentin en el
procediment s’han de valorar en la resolució que hi posi fi
i que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. Una vegada que una oficina de farmàcia sigui
inclosa dins el catàleg aprovat per la resolució del director
general competent en matèria de farmàcia, s’entén que
aquesta oficina està autoritzada.”
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6. La secció 3a del capítol II del títol II queda ubicada abans de
l’article 21 de la llei i passa a tenir el títol següent:
“Del procediment de concurs per a l’adjudicació de les
oficines de farmàcia del catàleg farmacèutic”
7. L’article 21 passa a tenir la redacció següent:
“1. El procediment d’adjudicació de noves oficines de
farmàcia s’ha d’ajustar al que disposen aquesta llei, les
normes que la despleguen, si s’escau, i les normes generals
reguladores del procediment administratiu comú.
2. La competència per a la tramitació i resolució dels
procediments de concurs de mèrits per a l’adjudicació
d’oficines de farmàcia correspon a la direcció general
competent en matèria de farmàcia i s’ha d’iniciar sempre
d’ofici.
3. El concurs per a l’adjudicació d’oficines de farmàcia s’ha
de desenvolupar sota els principis d’igualtat, de
concurrència, de mèrit i de transparència.
4. Els barems i criteris per a la valoració dels mèrits i els
detalls del procediment s’han d’establir reglamentàriament.
5. Una vegada aprovat quadriennalment el catàleg d’oficines
de farmàcia, s’ha de convocar un concurs, en un termini de
sis mesos, per a l’adjudicació d’un mínim del 80% de les
oficines vacants, i deixar la resta per al quadrienni posterior.
No obstant això, si és necessari per satisfer les necessitats de
la població, es poden treure a concurs totes o algunes
d’aquestes farmàcies abans que es compleixi el nou
quadrienni. En qualsevol cas, s’han de treure a concurs de
manera prioritària les oficines de farmàcia que tenguin els
mòduls de població més elevats. Les oficines de farmàcia
que no hagin estat objecte de procediment de concurs o que
romanguin vacants per qualsevol altra causa s’han de revisar
amb l’aprovació dels catàlegs successius.”
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5. La mateixa regla és aplicable als que hagin adquirit per
qualsevol títol la totalitat o la part alíquota de la propietat
d’una oficina de farmàcia, als quals només es poden
computar els mèrits adquirits posteriorment a la data de
l’adquisició.
6. Quan un dels cotitulars de les oficines de farmàcia hagi
participat en un concurs i hagi obtingut l’adjudicació d’una
nova oficina de farmàcia, ha de renunciar a la seva quota de
cotitularitat en la farmàcia anterior. Aquesta quota acreixerà
la resta de cotitulars d’acord amb les normes del dret civil.
Si els cotitulars participen conjuntament en els concursos,
s’han de computar els seus mèrits en proporció amb les
seves quotes de cotitularitat.
7. El titular o cotitular d’una oficina de farmàcia no la pot
transmetre des del moment en què hagi presentat la
solAlicitud per participar en un concurs de mèrits, i es manté
la impossibilitat de transmissió fins que s’exhaureixi la via
administrativa o fins que, si s’escau, es resolgui amb
caràcter definitiu en la via jurisdiccional, llevat que presenti
un escrit de renúncia al concurs amb caràcter previ a la
transmissió. En el supòsit que el titular obtingui
l’adjudicació d’una nova oficina de farmàcia, decau
automàticament l’autorització de l’oficina de farmàcia
anterior, així com el dret a la transmissió, per qualsevol títol,
i l’Administració pot afegir-la al catàleg farmacèutic o
amortitzar-la. En el cas que es tracti d’un cotitular, s’ha de
considerar que renuncia a la seva quota de cotitularitat en
favor de la resta de cotitulars de l’oficina de farmàcia i s’ha
de dictar resolució que reculli aquesta circumstància.
8. El titular o cotitular que participi en un concurs de mèrits
ha de presentar un compromís escrit de renúncia a l’oficina
de la qual és titular o cotitular en el moment en què
formalitzi l’elecció d’una nova oficina de farmàcia.
9. Per poder participar en un concurs és un requisit necessari
el pagament de la taxa corresponent dins del període de
presentació de solAlicituds.

8. L’article 22 passa a tenir la redacció següent:
“1. En el concurs poden participar tots els llicenciats o
graduats en farmàcia que compleixin els requisits que
determina aquesta llei o les normes reglamentàries de
desplegament.
2. No hi poden concursar els farmacèutics que hagin
transmès la titularitat parcial o total d’una oficina de
farmàcia, dins el territori de la Unió Europea, durant els set
anys anteriors a la data de convocatòria del concurs.
3. En cap cas no s’han de computar en concursos posteriors
els mèrits que un farmacèutic hagi obtingut abans de ser
adjudicatari de la totalitat o la part alíquota d’una oficina de
farmàcia i de l’obertura consegüent. Per tant, només es
poden computar els mèrits de data posterior a la data de
l’obertura de la farmàcia adjudicada.
4. Aquesta regla és també aplicable als que hagin transmès
per qualsevol títol la totalitat o la part alíquota de la
propietat d’una oficina de farmàcia, als quals només es
poden computar els mèrits adquirits posteriorment a la data
de la transmissió.

10. L’adjudicatari per concurs d’una oficina de farmàcia que
en dugui a terme l’obertura efectiva d’acord amb els
procediments que regulen aquesta llei i les disposicions
reglamentàries de desplegament, no la pot transmetre
totalment o parcialment a títol onerós en un termini de deu
anys comptadors des de la data de la resolució
d’adjudicació.”
9. L’article 23 queda redactat en els termes següents:
“1. Per decret del Consell de Govern, a proposta de la
conselleria competent en matèria de farmàcia, oït el ColAlegi
Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, s’ha de fixar el
barem que s’ha d’aplicar en els concursos de mèrits per a
l’adjudicació de noves oficines de farmàcia, així com els
criteris bàsics de valoració.
2. El barem ha d’incloure la puntuació màxima que s’ha de
considerar en els apartats següents:
a) Mèrits professionals.
b) Mèrits acadèmics, excloent-ne els necessaris per a
l’obtenció del títol de llicenciat o graduat en farmàcia.
c) Altres mèrits.”
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10. L’article 24 passa a tenir la redacció següent:
“1. El concurs que es convoqui per a l’adjudicació
d’oficines de farmàcia ha de ser únic, i s’entén que cada
participant ho fa a la totalitat de les farmàcies convocades.
2. Una vegada valorats els mèrits, s’ha de publicar una llista
amb totes les qualificacions ordenades de major a menor.
3. S’ha de convocar un acte públic en el qual el participant
amb la puntuació més alta esculli la farmàcia que vol que se
li adjudiqui d’entre les convocades. Una vegada que hagi
formalitzat la seva elecció, en el mateix acte i de la mateixa
manera s’ha de procedir amb el participant següent en la
llista de puntuació i així, successivament, fins a
l’adjudicació del total de les farmàcies convocades o
l’exhauriment de la llista de participants. D’aquest acte i de
les incidències que es produeixin s’ha d’estendre l’acta
corresponent.
4. En aquest mateix acte els participants en el concurs poden
renunciar a ser adjudicataris quan per torn els correspongui
exercir el dret d’elecció. En aquest cas, quedaran fora del
concurs i s’ha de passar al següent de la llista perquè pugui
triar l’oficina de farmàcia entre les que queden disponibles.
5. El director general competent en matèria de farmàcia ha
de dictar una resolució per la qual s’aprovin les
adjudicacions de farmàcies verificades d’acord amb els
punts precedents. Aquesta resolució s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
6. La renúncia d’un adjudicatari o d’un participant que hagi
formulat la seva elecció d’acord amb l’apartat 3 a la
farmàcia adjudicada o elegida, sigui expressa o tàcita,
comporta l’exclusió de la farmàcia d’aquest concurs i, per
tant, la impossibilitat d’una nova adjudicació a un altre
concursant. De la mateixa manera, el renunciant no pot
participar durant quatre anys en concursos de mèrits per a
l’adjudicació de farmàcies que convoqui l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, ni es pot
autoritzar cap transmissió a títol onerós a favor seu durant el
mateix període. La mateixa regla s’ha d’aplicar en els casos
en què l’oficina de farmàcia de la qual ha estat adjudicatari
no s’arribi a obrir per una causa imputable a ell mateix; la
renúncia d’un adjudicatari a la farmàcia adjudicada obliga
a l’Administració a treure aquesta oficina de farmàcia al
primer concurs.
7. Quan el participant que hagi formulat la seva elecció
d’acord amb l’apartat 3 o l’adjudicatari que era prèviament
titular o cotitular d’una oficina de farmàcia renunciï a
l’oficina de farmàcia que havia elegit o de la qual ha estat
adjudicatari o no obté l’autorització del local o d’obertura i
funcionament per una causa imputable a ell mateix, a més de
les conseqüències derivades del que disposen els apartats
anteriors, no recuperarà l’oficina de farmàcia de la qual era
titular abans del concurs, i l’Administració està obligada a
treure aquesta oficina de farmàcia al primer concurs.

8. Malgrat el que preveuen els apartats anteriors, la direcció
general competent en matèria de farmàcia, mitjançant una
resolució motivada a l’efecte, pot retardar l’obertura d’una
nova oficina de farmàcia que hagi obtingut un farmacèutic
que al seu torn sigui titular d’una altra, fins que quedi
assegurada l’assistència farmacèutica a la població inclosa
en la zona d’influència d’aquesta darrera oficina de
farmàcia.
9. En el supòsit que un adjudicatari s’hagi vist obligat a
tancar la seva oficina de farmàcia o se n’hagi impedit
l’obertura perquè s’ha declarat nulAla l’adjudicació
mitjançant una resolució ferma en via administrativa no
impugnada judicialment o mitjançant una resolució judicial
ferma, sempre que sigui per una causa no imputable a ell
mateix, pot elegir una de les farmàcies vacants que constin
en el catàleg i que no hagin estat objecte del procediment
d’adjudicació que regula aquest article, de la mateixa zona
farmacèutica o, en cas que no n’hi hagi, de les zones
farmacèutiques limítrofes, i així successivament, sempre que
renunciï als efectes econòmics que es puguin derivar del
compliment de la resolució o de la sentència judicial.
10. També s’ha d’oferir a l’adjudicatari una de les farmàcies
vacants que constin en el catàleg i que no hagin estat objecte
del procediment d’adjudicació que regula aquest article, en
primer lloc de la mateixa zona farmacèutica o, en cas que no
n’hi hagi, de les zones farmacèutiques limítrofes, en els
supòsits en què la farmàcia inicialment adjudicada no s’hagi
pogut obrir per impossibilitat material de complir les
distàncies entre farmàcies o perquè no hi ha locals
disponibles en el lloc on s’ha d’ubicar l’oficina de farmàcia.
En aquests casos, la direcció general competent en matèria
de farmàcia ha d’amortitzar aquesta oficina de farmàcia i
l’ha de donar de baixa del catàleg, la qual cosa s’ha de
materialitzar en la nova resolució quadriennal, llevat que es
reubiqui dins la mateixa zona farmacèutica d’acord amb el
que disposa l’article 20.9 d’aquesta llei, perquè es tracta
d’una oficina viable dins la zona, de conformitat amb la seva
població, si es produeix un canvi d’ubicació.
11. Abans del compliment del termini màxim de quatre anys
de revisió del catàleg, únicament s’ha de revisar i canviar la
ubicació de l’oficina de farmàcia autoritzada, dins la
mateixa zona farmacèutica si això és possible, de manera
excepcional, a solAlicitud de l’adjudicatari que es trobi en la
situació que preveu l’apartat 10 d’aquest article, i si no se li
pot oferir cap farmàcia vacant a la mateixa zona
farmacèutica o limítrofa.
12. La disposició que conté l’article 22.3 d’aquesta llei no és
d’aplicació a l’adjudicatari que estigui en la situació que
preveu l’apartat 10 d’aquest article i que no pugui arribar a
obrir una oficina de farmàcia perquè no n’hi ha
d’autoritzades i vacants ni a la mateixa zona farmacèutica ni
a les limítrofes que se li puguin oferir i que, a més, o bé no
hagi fet ús de la facultat d’instar la reubicació de la farmàcia
dins la mateixa zona farmacèutica que preveu l’apartat 11
d’aquest article o que, havent-ho fet, aquesta reubicació no
hagi estat viable per causes alienes a la voluntat de
l’adjudicatari.”
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11. La secció 4a del capítol II del títol II comprèn els articles 25
a 27, i passa a tenir el títol següent:
“De la designació de local i de l’autorització d’obertura i
funcionament de les oficines de farmàcia adjudicades”
12. L’article 25 passa a tenir la redacció següent:
“L’adjudicatari de l’oficina de farmàcia ha de designar
el local i ha de constituir la fiança oportuna en els terminis
que es determinin reglamentàriament. En els casos en què
no es constitueixi la fiança o no s’arribi a autoritzar dins dels
terminis assenyalats reglamentàriament la instalAlació de
l’oficina de farmàcia en el local proposat, s’entendrà que
renuncia a l’adjudicació amb les conseqüències que indica
l’article 24 d’aquesta llei.”
13. L’article 26 queda redactat en els termes següents:
“Una vegada autoritzada la instalAlació de l’oficina de
farmàcia en el local designat, l’adjudicatari disposa d’un
termini de sis mesos per solAlicitar l’autorització d’obertura
i funcionament de l’oficina de farmàcia, de conformitat amb
el que es disposi reglamentàriament. En el supòsit que no se
solAliciti l’autorització en el termini esmentat o que es
denegui de manera definitiva, després que hagin
transcorregut els terminis d’esmena concedits, s’entendrà
que renuncia a l’adjudicació amb les conseqüències que
indica l’article 24 d’aquesta llei.”
14. L’article 27 de la llei queda sense contingut.
15. Es modifica l’article 39, que queda redactat en els termes
següents:
“El procediment d’autorització d’una farmaciola
farmacèutica s’ha d’iniciar:
a) D’ofici, per resolució del director general de Gestió
Econòmica i Farmàcia.
b) A petició del batlle del municipi al qual pertany el
nucli de població on es pretén instalAlar.
c) A solAlicitud d’un farmacèutic titular d’una oficina de
farmàcia de la zona farmacèutica.”
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3. Els dipòsits de medicaments regulats a l’apartat anterior
han d’estar vinculats necessàriament a una oficina de
farmàcia ubicada en la mateixa zona farmacèutica. El titular
de l’oficina de farmàcia n’és el responsable del
funcionament. Una oficina de farmàcia només pot estar
vinculada a un dipòsit de medicaments. No obstant això, els
centres de titularitat pública de menys de 100 llits s’han de
vincular a un servei de farmàcia de la xarxa pública.”
Article 2
Modificació de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el
règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears
1. Es modifica l’article 378, que passa a tenir la redacció
següent:
“Article 378
Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, a qui es presten els serveis.
2. En el supòsit que preveu l’apartat 2 de l’article següent és
subjecte passiu la persona física que solAlicita participar en
el concurs públic per a l’adjudicació d’una farmàcia
prèviament autoritzada.
3. En cas que diverses persones solAlicitin participar
conjuntament en el concurs públic per a l’adjudicació d’una
farmàcia prèviament autoritzada, cada un dels solAlicitants
és considerat subjecte passiu, i s’ha de meritar íntegrament
a càrrec de cadascun la quota tributària de les taxes.
4. En els supòsits que preveuen els apartats 3 i 4 de l’article
següent, quan diverses persones hagin participat
conjuntament en el concurs públic i hagin obtingut a favor
seu l’adjudicació d’una farmàcia, únicament s’ha de meritar
una quota tributària per al conjunt dels solAlicitants.”
2. Es modifiquen els apartats següents de l’article 379:
1. L’apartat 1 queda sense contingut.
2. L’apartat 2 queda redactat en els termes següents:

16. L’article 52 queda redactat en els termes següents:
“1. Els centres sociosanitaris i penitenciaris que disposin de
100 llits o més han de tenir un servei de farmàcia propi.
Aquest servei té per objecte poder adquirir, custodiar,
conservar i dispensar medicaments i productes sanitaris
únicament a residents o interns del corresponent centre, i ha
d’estar sota la responsabilitat professional d’un farmacèutic.
Aquests centres poden tenir un dipòsit de medicaments, en
lloc d’un servei de farmàcia, sempre que estigui vinculat a
un servei de farmàcia de la xarxa pública de l’àrea de salut.
2. Quan els centres sociosanitaris i penitenciaris que
disposin de menys de 100 llits no comptin amb un servei
farmacèutic han de solAlicitar autorització per un dipòsit de
medicaments a la Conselleria de Salut. Reglamentàriament
s’han d’establir el procediment d’autorització, el
procediment de vinculació, el període màxim de vinculació,
així com el règim d’assistència farmacèutica, les funcions
del farmacèutic responsable i els requisits tecnicosanitaris.

“2. SolAlicitud per participar en el concurs públic per a
l’adjudicació d’una farmàcia prèviament autoritzada:
a) Quan en el procediment de concurs es convoquin fins
a 5 oficines de farmàcia: 500,00 i.
b) Quan en el procediment de concurs es convoquin de
6 a 10 oficines de farmàcia: 1.000,00 i.
c) Quan en el procediment de concurs es convoquin d’11
a 15 oficines de farmàcia: 1.500,00 i.
d) Quan en el procediment de concurs es convoquin més
de 15 oficines de farmàcia: 2.000,00 i.”
Disposició transitòria primera
Les oficines de farmàcia que s’havien autoritzat i estaven
vacants abans de l’entrada en vigor del Decret llei 1/2014, han
de ser objecte de revisió d’acord amb els nous criteris establerts
en aquesta llei, tant en matèria de mòduls poblacionals com de
distàncies i determinació de la ubicació. En la resolució que es
dicti ha de constar la inclusió d’aquestes farmàcies o no en el
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catàleg, en aplicació del règim que estableixi aquesta llei, i la
ubicació. Aquesta mateixa norma és aplicable als procediments
d’autorització d’oficines de farmàcia iniciats abans de l’entrada
en vigor d’aquesta llei, que s’han de resoldre d’acord amb els
criteris que disposa aquesta norma.

altra, i a la resta de personal funcionari, estatutari i laboral,
d’una altra, poden desplegar efectes econòmics en el darrer
trimestre de l’any 2015, sempre que la incidència econòmica
d’aquests acords l’any 2015 es relacioni directament amb un
major rendiment dels recursos humans o amb l’assoliment
de resultat, sens perjudici que es puguin preveure pagaments
a compte de la manera i en els terminis que s’acordin, els
quals s’han d’imputar i regularitzar posteriorment en el
darrer trimestre de l’any 2015 d’acord amb els criteris que
s’estableixin. En aquests casos, i en la mesura que aquets
acords afectin alguns dels acords a què fan referència els
apartats anteriors d’aquest article o l’article 21.2, s’ha
d’entendre aixecada la suspensió fins al 31 de desembre de
2015 dels acords respectius o de la part d’aquests acords que
estableixen els preceptes esmentats.”

En queden exceptuades les oficines de farmàcia que abans
de l’entrada en vigor d’aquesta llei siguin objecte d’un
procediment d’adjudicació per concurs de mèrits per complir
una sentència judicial o per atendre necessitats prioritàries de la
població, les quals no seran objecte de la revisió que preveu el
paràgraf precedent.
Els procediments de concurs de mèrits per a l’adjudicació
d’oficines de farmàcia iniciats abans de l’entrada en vigor
d’aquesta llei s'han de regir fins al moment de l'autorització
d'obertura i funcionament de l'oficina de farmàcia per les
normes vigents en el moment de la convocatòria.
Disposició transitòria segona

Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

1. El que disposa l’article 22.2 de la Llei 7/1998, és aplicable a
tots els que participin en els concursos que es convoquin
posteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

A la seu del Parlament, a 17 de febrer de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

2. El que disposen els apartats 3, 4 i 5 de l’article 22 de la Llei
7/1998 és aplicable als concursos que es convoquin a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, sigui quin sigui el moment en
què s’hagi obtingut la condició d’adjudicatari o s’hagi transmès
o adquirit l’oficina de farmàcia.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

3. El que disposa l’article 22.10 de la Llei 7/1998 és aplicable
a tots els que hagin estat adjudicataris d’una oficina de farmàcia
com a conseqüència d’haver participat en concursos que es
convoquin posteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Disposició derogatòria
Queda derogat el Decret llei 1/2014, de 14 de novembre, pel
qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears.
Disposició final primera
1. El segon paràgraf de l’article 22 de la Llei 13/2014, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2015, queda modificat de la manera
següent:
“El que s’estableix el paràgraf anterior s’ha d’entendre
al marge de les modificacions dels acords o dels nous acords
que, si n’és el cas, es produeixin al llarg de l’any 2015, amb
possibles efectes econòmics en l’exercici de 2015, pel que
fa a la suspensió del 25% de la quantia corresponent a la
carrera esmentada produïda des de la disposició addicional
quarta de la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten
mesures urgents per a la reducció del dèficit públic.”
2. El segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 23 de la Llei
13/2014, ja esmentada, queda modificat de la manera següent:
“Això no obstant, i a més del règim específic que preveu
el segon paràgraf de l’article 22 d’aquesta llei, les
modificacions dels acords o els nous acords en matèria
exclusivament de carrera professional pel que fa al personal
estatutari sanitari, d’una banda, al personal docent, d’una

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la InterpelAlació RGE núm. 824/15,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
relació amb els Fons Europeus d'Inversions Estratègiques per
Europa.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Hisenda i Pressuposts, José Vicente Marí i Bosó.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Marc POns i José
Vicente Marí.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

12245
Ordre de Publicació

D)
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1013/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació dels centres
educatius a la Plataforma del Punt Neutre. (BOPIB núm. 185,
de 6 de febrer de 2015).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1411/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a gestió de la sanitat pública. (BOPIB núm.
185, de 6 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La 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 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1015/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reforma universitària.
(BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1022/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a viatge a Cuba i a Santo Domingo.
(BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Prersidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La 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 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1005/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a declaració de zones turístiques
madures. (BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015).

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1016/15
(rectificada amb l'escrit RGE núm. 1027/15), de l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a famílies en situació de pobresa energètica.
(BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

G)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1006/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió de la Mesa de transport
marítim. (BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1010/15, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a punt de trobada familiar.
(BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

H)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1007/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a facturació del comerç
minorista. (BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
L)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1011/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a contractes de menys de 10
hores setmanals. (BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1008/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a activitat assistencials de l'ibsalut. (BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
M)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1012/15, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a augment dels recursos dels
agricultors i ramaders de les Illes Balears. (BOPIB núm. 185, de
6 de febrer de 2015).

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1009/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió de la Comissió de
coordinació de policies locals de les Illes Balears. (BOPIB núm.
185, de 6 de febrer de 2015).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1017/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a incompliment de l'objectiu de dèficit fixat
per a l'any 2014. (BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1020/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a legislatura de la
transparència. (BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1019/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a augment de la transparència.
(BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015).

1.3. TEXTOS REBUTJATS

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1014/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a període mitjà de pagament.
(BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 1021/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a defensa dels interessos de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 185, de 6 de febrer de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, rebutjà l'Esmena a la totalitat de devolució
RGE núm. 643/15, del Grup Parlamentari Socialista, al Projecte
de llei RGE núm 11899/14, pel qual es regula el consum
cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament
tecnològic i s'estableixen mesures tributàries. (BOPIB núm.
180, de 23 de desembre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.5. INFORMACIONS

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

B)

A)
Aprovació de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu
RGE núm. 156/15, del Grup Parlamentari Popular, a la
Proposició de llei RGE núm. 3837/14, de transparència, bona
administració i bon govern.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer de 2015, aprovà, per 27 vots a favor i 24 en contra,
l'esmena a la totalitat amb text alternatiu esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

"El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport i
solidaritat amb els petits estalviadors afectats pel cas de les
empreses Fórum Filatélico, SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA i
Arte i Naturaleza Gespart, SL, i insta el Govern de l’Estat a:
1. La recerca d’una solució per a aquests petits estalviadors,
que els permeti avançar en la major brevetat possible cap a la
finalització dels respectius procediments judicials.
2. Valorar detingudament i, si s’estima oportú, acceptar i dur
a terme, la proposta plantejada per la “Plataforma Unitaria
Solución Fórum-Afinsa” per tal de cercar una solució per als
afectats, consistent que el Ministeri d’Economia i
Competitivitat, a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO),
dirigeixi a qui ostenta la condició de consumidor i usuari una
oferta d’adquisició de les quantitats reconegudes com a crèdit
en els respectius procediments concursals en curs.”
A la seu del Parlament, 10 de febrer de 2015.
La secretària de la comissió:
Rosa Maria Bauzà i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 5 de febrer de 2015, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 9213/14, relativa a
actualització de l'índex de qualitat en el treball a les Illes
Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 11 de febrer de 2015, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 391/15, relativa a pla
d'acció del Sistema Nacional de Salut pel que fa a la infecció
produïda pel virus de l'hepatitis C, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar i comunicar l'actualització dels resultats
a 2013 de l'Índex de Qualitat en el Treball seguint els criteris
actualitzats el 2008 a l'estudi del CES "Indicadors de qualitat de
treball", en un termini màxim de dos mesos.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar d'ofici l'actualització anual de l'Índex de
Qualitat en el Treball, i a facilitar-ne la difusió dels resultats."
A la seu del Parlament, 10 de febrer de 2015.
La secretària de la comissió:
Rosa maria Bauzà i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 5 de febrer de 2015, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 10526/14, relativa a
solució per als estalviadors afectats pel cas de Fòrum
Filatélico, SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA i Arte y Naturalesa
Gespart, SL, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears de manera urgent a:
1.Dirigir-se al Govern d’Espanya per exigir:
1.1. L’elaboració d’un pla d’acció del Sistema Nacional de
Salut enfront de l’hepatitis C, que fomenti la prevenció, la
detecció precoç i el tractament eficaç en condicions
d’igualtat per a tots els ciutadans i pacients, mitjançant un
protocol clínic elaborat en base a evidències científiques.
Aquest pla s’elaborarà amb el consens de les societats
científiques, organitzacions de pacients i comunitats
autònomes.
2. Assegurar que cap persona malalta d’hepatitis C no es quedi
sense la medicació més adequada per causes econòmiques i que
sempre la rebi per indicació terapèutica, garantint la prescripció
electrònica en els hospitals dels medicaments en contra de
l’hepatitis C per agilitar els tractaments i el control de les
teràpies.
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A la seu del Parlament, 17 de febrer de 2015.
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'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 12 de febrer de 2015, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 505/15, relativa a preus
dels carburants a les Illes Balears, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

12249
Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer de
2015, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 10133/14, relativa a enfortir la Llei 1/2004, de 28 de
desembre, de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
E)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no reduir recursos, ni servei, ni pressuposts per
combatre la violència de gènere.

RESOLUCIÓ
D)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que:
1. Enviï els inspectors de consum a comprovar que les
estacions de servei compleixen amb tot el que fa referència a la
legislació que els afecta, en especial de consum i de preus.
2. Faci un estudi urgent sobre la situació dels preus dels
carburants a Balears en relació amb la resta de l’Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la sensibilització sobre la violència
de gènere, la detecció dels casos i el suport a les víctimes i als
seus fills i filles menors.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar l’aplicació de la Llei de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere en coordinació
amb tots els poders públics, tant locals com autonòmics i
estatals."
A la seu del Parlament, 17 de febrer de 2015.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

3. Presenti una denúncia sobre aquests fets davant la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
4. Impulsi la implementació de benzineres de low cost, com
a manera per augmentar la lliure competència.
5. Requereixi formalment i immediata a les operadores
petrolíferes per tal que adeqüin els preus dels carburants balears
a la mitjana estatal.
6. Procedeixi a donar compliment de la previsió estatutària
(disposició addicional sisena) relativa a l’aprovació d’un nou
règim especial insular per a les Balears previst a l’Estatut
d’Autonomia.”
A la seu del Parlament, 17 de febrer de 2015.
La secretària de la comissió:
Rosa Maria Bauzà i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 5 de febrer de 2015, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 392/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a confecció de propostes al Pla Juncker. (BOPIB núm.
184, de 30 de gener de 2015).
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 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 11 de febrer de 2015, rebutjà el Punt 1.2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 391/15, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pla d'acció del Sistema Nacional de Salut
pel que fa a la infecció produïda pel virus de l'hepatitis C.
(BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 12 de febrer de 2015, rebutjà els Punts 7 i 8 de
la Proposició de llei RGE núm. 392/15, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a preus dels carburants a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer de
2015, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 8871/14, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a control de la processionària
del pi respectuós amb el medi ambient. (BOPIB núm. 168, de
10 d'octubre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 12 de febrer de 2015, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 612/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la delimitació de la mar balear. (BOPIB núm. 184, de
30 de gener de 2015).

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

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 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer de
2015, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 10404/14, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a derogació de la
disposició transitòria segona de la Llei 6/1997, del sòl rústic.
(BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer de
2015, rebutjà els Punts 4 i 5 de la Proposició no de llei RGE
núm. 10133/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enfortir la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere. (BOPIB núm.
173, de 7 de novembre de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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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 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
H)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer de
2015, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 611/15, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament íntegre per
part del Govern de la renda d'inserció laboral. (BOPIB núm.
184, de 30 de gener de 2015).

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

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 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
10614/14, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les
Illes Balears.
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 30 de gener de 2015, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm.
178, de 12 de desembre de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer de 2015,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 504/15, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a ajornament de la LOMCE.
(BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).

B)
Ajornament de l'elaboració del dictamen del Projecte de
llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de
l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

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 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
J)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer de 2015,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 555/15, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajornament de l'entrada en
vigor de la LOMQE al curs 2016-2017 per al curs d'ESO i
batxillerat. (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer de
2015, acordà una alteració de l'ordre del dia en el sentit d'ajornar
l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat, publicat
al BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

C)

3.8. INTERPELALACIONS

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre,
electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer de
2015, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1696/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'atenció sanitària a les
Illes Balears (procediment d'urgència). (Mesa de 18 de febrer
de 2015).
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
D)

Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial RGE núm. 572/14, 8603/14, 11434/14 i 11440/14.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes balears, en sessió de dia 11 de febrer de
2015, es proposà una alteració de l'ordre del dia en el sentit
d'ajornar les preguntes esmentades, atès l'escrit presentat per la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència RGE núm.
1446/15, alteració que fou aprovada per 9 vots a favor, 4 en
contra i 1 abstenció.
En conseqüència, les preguntes esmentades, presentades pel
diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS,
relatives a Ses Fontanelles, paralització de les obres, a PRUG de
Cabrera, a via verda i compatibilitat amb el tren i a valoració de
l'actuació de l'Armada contra els activistes de Greenpeace
(BOPIB núm. 135, 166 i 178, de 31 de gener, 26 de setembre i
12 de desembre de 2014) quedaren ajornades per a una propera
sessió.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre l'atenció sanitària a les Illes Balears.
Motivació de la urgència: Les dades sobre l'atenció sanitària són
un reflex de la qualitat assistencial. La percepció ciutadana ha
empitjorat i és per això que el Grup Parlamentari Socialista
solAlicita el procediment d'urgència.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1798/15, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 824/15, relativa a
política general en relació amb els Fons Europeus d'Inversions
Estratègiques per Europa. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
824/15, relativa a política general en relació amb els Fons
Europeus d'Inversions Estratègiques per Europa, la moció
següent.
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Política general en relació als Fons Europeus d'Inversions
Estratègiques per Europa
1. El Parlament de les Illes Balears constata la gran reducció
d’inversió pública que s’ha produït al llarg de l’actual
legislatura a les Illes Balears com a conseqüència de la retirada
de les inversions estatutàries i la dràstica reducció de la inversió
territorialitzada assignada a les Illes Balears als pressuposts
generals de l’Estat, ubicant-nos a la cua d’Espanya en inversió
per càpita.
2. El Parlament de les Illes Balears constata la poca iniciativa
del Govern de les Illes Balears a l'hora de presentar projectes al
Govern d’Espanya per tal que siguin inclosos en el denominat
Pla Juncker.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a treballar decididament per tal
d’assolir (en el denominat Pla Juncker) una inversió pública i
privada superior als 1.060 milions d’euros per a les Illes
Balears, tal com el president de les Illes Balears va reconèixer
que pertocava (per criteri de població) a la nostra comunitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a treballar decididament perquè
els projectes d’inversió publicoprivada de la Platja de Palma i
el Palau de Congressos de Palma siguin inclosos dins el
denominat Pla Juncker.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a treballar decididament perquè
el projecte d’inversió publicoprivada de l’àrea de serveis i seu
universitària de Sa Coma d’Eivissa siguin inclòs dins el
denominat Pla Juncker.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a treballar decididament per
incloure en el denominat Pla Juncker la inversió públicoprivada
necessària per fer efectiu el Pla de Dinamització Integral del
Port de Maó.
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 1453/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1454/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència Balear del Turisme de les
Illes Balears, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1455/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1456/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, 2013. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1457/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear d'Infraestructures
i Serveis Educatius i Culturals, 2013. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1458/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de l'Habitatge
(IBAVI), 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1459/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Joventut,
2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1460/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Natura, 2013.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1461/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1462/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Ports de les Illes Balears, 2013.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1463/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1464/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Serveis de Millora Agrària i
Pesquera, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1465/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Serveis Ferroviaris de Mallorca,
2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1466/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Administracions
Públiques, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1467/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1468/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1469/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1470/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1471/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de Família i Serveis
Socials, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1472/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de Salut, 2013.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1473/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de Turisme i
Esports, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1474/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1475/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Balear d'Innovació i
Tecnologia, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1476/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Banc de Samng i
Teixits de les Illes Balears, 2013. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1477/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Conservatori de
Música i Dansa, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1478/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació d'atenció i suport a la
dependència i de promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1479/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, 2013. (Mesa de 18
de febrer de 2015).
RGE núm. 1480/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1481/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació per a l'Escola Superior
d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), 2013. (Mesa de
18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1482/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació per a l'Esport Balear,
2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1483/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Robert Graves, 2013.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1484/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc,
2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1485/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Teatre Principal
d'Inca, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1486/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB), 2013. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1487/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci Centre Balears Europa,
2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1488/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci d'Aigües de les Illes
Balears, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1489/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci d'Infraestructures de les
Illes Balears, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1490/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, 2013. (Mesa
de 18 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1491/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci de Transports de
Mallorca (CTM), 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1502/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Multimèdia de les Illes Balears, SA,
2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1492/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci Escola d'Hoteleria,
2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1503/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Administracions
Públiques, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1493/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocol A làries del Consorci Formentera
Desenvolupament, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1504/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1494/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci Institut d'Estudis
Baleàrics, 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1505/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1495/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per a la millora
d'infraestructures turístiques i foment de la
desestacionalització de l'oferta de l'illa de Mallorca, 2013.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1506/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1496/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per a la Música de les
Illes Balears, Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat
de Palma", 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1497/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per a la recuperació de
la fauna de les Illes Balears, 2013. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1498/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al
territori de l'entitat local menor de Palmanyola, 2013. (Mesa
de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1499/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per al foment
d'infraestructures universitàries (COFIU), 2013. (Mesa de 18
de febrer de 2015).
RGE núm. 1500/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci Velòdrom Palma Arena,
2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1501/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SA (GEIBSAU), 2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1507/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1508/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de Família i Serveis
Socials, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1509/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de Salut, 2014.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1510/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de Turisme i
Esports, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1511/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1512/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1513/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència del Turisme de les Illes
Balears, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1514/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1515/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, 2014. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1516/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear d'Infraestructures
i Serveis Educatius i Culturals, 2014. (Mesa de 18 de febrer de
2015).

RGE núm. 1527/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Conservatori de
Música i Dansa, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1528/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació d'atenció i suport a la
dependència i de promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1517/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de l'Habitatge
(IBAVI), 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1529/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull, 2014. (Mesa de 18
de febrer de 2015).

RGE núm. 1518/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Joventut,
2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1530/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1519/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Natura, 2014.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1531/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació per a l'Escola Superior
d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), 2014. (Mesa de
18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1520/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1521/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Ports de les Illes Balears, 2014.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1522/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1523/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Serveis de Millora Agrària i
Pesquera, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1524/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Serveis Ferroviaris de Mallorca,
2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1525/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Balear d'Innovació i
Tecnologia, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1526/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1532/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació per a l'Esport Balear,
2013. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1533/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Robert Graves, 2014.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1534/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc,
2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1535/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Teatre Principal
d'Inca, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1536/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB), 2014. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1537/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci Centre Balears Europa,
2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1538/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci d'Aigües de les Illes
Balears, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1539/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci d'Infraestructures de les
Illes Balears, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1549/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per al foment
d'infraestructures universitàries (COFIU), 2014. (Mesa de 18
de febrer de 2015).
RGE núm. 1550/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci Velòdrom Palma Arena,
2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1540/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, 2014. (Mesa
de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1551/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SA (GEIBSAU), 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1541/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci de Transports de
Mallorca (CTM), 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1552/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Multimèdia de les Illes Balears, SA,
2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1542/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci Escola d'Hoteleria,
2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1553/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria
d'Administracions Públiques . (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1543/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci Formentera
Desenvolupament, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1554/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de 18 de febrer
de 2015).

RGE núm. 1544/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci Institut d'Estudis
Baleàrics, 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1545/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per a la millora
d'infraestructures turístiques i foment de la
desestacionalització de l'oferta de l'illa de Mallorca, 2014.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1546/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per a la Música de les
Illes Balears, Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat
de Palma", 2014. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1547/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per a la recuperació de
la fauna de les Illes Balears, 2014. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1548/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al
territori de l'entitat local menor de Palmanyola, 2014. (Mesa
de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1555/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria
d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1556/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1557/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1558/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria de
Família i Serveis Socials. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1559/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria de Salut.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1560/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria de
Turisme i Esports. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1561/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indemnitzacions per raó del servei de la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1562/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria
d'Administracions Públiques . (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1572/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per evitar conductes sancionables. (Mesa
de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1573/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat per evitar conductes sancionables. (Mesa de 18
de febrer de 2015).

RGE núm. 1563/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de 18 de febrer
de 2015).

RGE núm. 1574/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats per evitar conductes sancionables. (Mesa de 18
de febrer de 2015).

RGE núm. 1564/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Economia
i Competitivitat. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1575/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts per evitar conductes sancionables. (Mesa de 18 de
febrer de 2015).

RGE núm. 1565/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1576/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria de Família i Serveis
Socials per evitar conductes sancionables. (Mesa de 18 de
febrer de 2015).

RGE núm. 1566/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1577/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria de Salut per evitar
conductes sancionables. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1567/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Família
i Serveis Socials. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1568/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Salut.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1569/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Turisme
i Esports. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1570/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1571/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria d'Administracions
Públiques per evitar conductes sancionables. (Mesa de 18 de
febrer de 2015).

RGE núm. 1578/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Conselleria de Turisme i Esports
per evitar conductes sancionables. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1579/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsables d'edificis de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència per evitar conductes sancionables. (Mesa de 18 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1580/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per
part de la Conselleria d'Administracions Públiques . (Mesa de
18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1581/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per
part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1582/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per
part de la Conselleria d'Economia i Competitivitat. (Mesa de
18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1583/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per
part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1584/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per
part de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 18 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1585/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per
part de la Conselleria de Família i Serveis Socials. (Mesa de
18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1586/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per
part de la Conselleria de Salut. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1587/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per
part de la Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de 18 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1588/15, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cost de l'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per
part de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència. (Mesa
de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1594/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a podologia
al sistema públic de Salut. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1595/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a podologia
al sistema públic de Salut (II). (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1629/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a viatges
d'equips federats. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1630/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a viatges
d'equips federats (II). (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1669/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retribució
específica de renovables (1). (Mesa de 18 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1670/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retribució
específica de renovables (2). (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1671/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pantalans a
Portocolom. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1672/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a instalAlacions
portuàries a Portocristo. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1674/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Llei de monts
i incompliment de la Directiva europea de responsabilitat
ambiental. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1675/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a volatilitat
turística el 2015. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1676/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a viatge a Roma.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1678/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parasol (2).
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1679/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parasol (3).
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1680/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parasol (4).
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1681/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parasol (5).
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1682/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parasol (6).
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1683/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ampliació de
Cabrera. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1684/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mitjans de
vigilància de muntanyes submarines i Fort d'En Moreau.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1685/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a repercussions
de l'ampliació de Cabrera sobre la pesca. (Mesa de 18 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1687/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a autoritat
aeroportuària de Balears. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1688/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Parasol (1).
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1775/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a escala
mecànica al Port de Maó. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1776/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a escala
mecànica a Maó. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1777/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a habitatges del
personal d'Autoritat Portuària (1). (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1778/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a habitatges del
personal d'Autoritat Portuària (2). (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1779/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a habitatges del
personal d'Autoritat Portuària (3). (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1780/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a revisió de
taxes del Club Nàutic de Palma (1). (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1781/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a revisió de
taxes del Club Nàutic de Palma (2). (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 1782/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a justificació del
suport al projectes d'ampliació del Club Nàutic d'El Molinar.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 1790/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a projectes
d'ampliació i pròrrogues d'Autoritat Portuiària. (Mesa de 18
de febrer de 2015).
RGE núm. 1791/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cànon i taxes
d'instalAlacions nàutiques. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1792/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes
d'Autoritat Portuària. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1793/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a justificació
d'assessoria jurídica a Autoritat Portuària. (Mesa de 18 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1794/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a concessions
hoteleres al Port de Palma. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1795/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a concessions
hoteleres al Port de Palma. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1796/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport al
cicloturisme. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1797/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a suport al
cicloturisme (2). (Mesa de 18 de febrer de 2015).
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

RGE núm. 1784/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a plantilla de la
policia portuària. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1786/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cicloturisme
i seguretat. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1787/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cost de
l'enllumenat nadalenc d'Autoritat Portuària. (Mesa de 18 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1788/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a projectes
turístics a fars i altres instalAlacions portuàries. (Mesa de 18 de
febrer de 2015).
RGE núm. 1789/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a representació
de la CAIB a l'Autoritat Portuària. (Mesa de 18 de febrer de
2015).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de l'Agencia Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Agència
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear d'Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals, 2013

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals de l'any
2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries de l'Agencia del Turisme de les Illes
Balears, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Agència
del Turisme de les Illes Balears de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de l'Habitatge
(IBAVI), 2013

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
Balear de l'Habitatge (IBAVI) de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Joventut, 2013
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
Balear de la Joventut de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de l'any 2013?

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

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Natura, 2013

E)

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
Balear de la Natura de l'any 2013?

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

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de l'Institut d'Innovació Empresarial de
les Illes Balears, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
d'Innovació Empresarial de l'any 2013?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de Serveis de Millora Agrària i
Pesquera, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Serveis de
Millora Agrària i Pesquera de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

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

Despeses protocolAlàries de Ports de les Illes Balears, 2013

Despeses protocolAlàries de Serveis Ferroviaris de Mallorca,
2013

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Ports de
les Illes Balears de l'any 2013?

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Serveis
Ferroviaris de Mallorca de l'any 2013?

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

N)

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

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

Despeses protocolAlàries de Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, 2013

Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Administracions
Públiques, 2013

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears de l'any 2013?

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Administracions Públiques de l'any 2013?

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 2013

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de l'any
2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Conselleria de Família i Serveis
Socials, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria de Família i Serveis Socials de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat, 2013
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Conselleria de Salut, 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria de Salut de l'any 2013?

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Conselleria de Turisme i Esports,
2013

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria de Turisme i Esports de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació Conservatori de Música
i Dansa, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Conservatori de Música i Dansa de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació Balear d'Innovació i
Tecnologia, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació d'atenció i suport a la
dependència i de promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal de les Illes Balears de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears de l'any
2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació d'Investigació Sanitària
de les Illes Balears Ramon Llull, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon
Llull de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Robert Graves, 2013

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Robert Graves de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel, 2013
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc, 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació per a l'Escola d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació per a l'Escola d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB) de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Santuari de Lluc de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació Teatre Principal d'Inca,
2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Teatre Principal d'Inca de l'any 2013?

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació per a l'Esport Balear,
2013

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació per a l'Esport Balear de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB), 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) de l'any
2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci Centre Balears Europa,
2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
Centre Balears Europa de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci de recursos sociosanitaris
i assistencials de les Illes Balears, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
de recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears de
l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despeses protocolAlàries del Consorci d'Aigües de les Illes
Balears, 2013

Despeses protocolAlàries del Consorci de Transports de Mallorca
(CTM), 2013

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
d'Aigües de les Illes Balears de l'any 2013?

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
de Transports de Mallorca (CTM) de l'any 2013?

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despeses protocolAlàries del Consorci d'Infraestructures de les
Illes Balears, 2013

Despeses protocolAlàries del Consorci Escola d'Hoteleria, 2013

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
Escola d'Hoteleria de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despeses protocol A làries
Desenvolupament, 2013

Despeses protocolAlàries del Consorci per a la Música de les
Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de
Palma", 2013

del

Consorci

Formentera

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
Formentera Desenvolupament de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
per a la Música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les
Illes Balears "Ciutat de Palma" de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci Institut d'Estudis
Baleàrics, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
Institut d'Estudis Baleàrics de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci per a la millora
d'infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització
de l'oferta de l'illa de Mallorca, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
per a la millora d'infraestructures turístiques i foment de la
desestacionalització de l'oferta de l'illa de Mallorca de l'any
2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci per a la recuperació de la
fauna de les Illes Balears (COFIB), 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears (COFIB) de
l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al
territori de l'entitat local menor de Palmanyola, 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci per al foment
d'infraestructures universitàries (COFIU), 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
per al foment d'infraestructures universitàries (COFIU) de l'any
2013?

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de Multimèdia de les Illes Balears, SA,
2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de
Multimèdia de les Illes Balears, SA de l'any 2013?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci Velòdrom Palma Arena,
2013

BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Administracions
Públiques, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Administracions Públiques de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
Velòdrom Palma Arena de l'any 2013?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SA (GEIBSAU), 2013
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Gestió
d'Emergències de les Illes Balears, SA (GEIBSAU) de l'any
2013?

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de l'any
2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat de l'any 2014?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Conselleria de Salut, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria de Salut de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

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

Despeses protocolAlàries de la Conselleria de Turisme i Esports,
2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria de Turisme i Esports de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Conselleria de Família i Serveis
Socials, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria de Família i Serveis Socials de l'any 2014?

Despeses protocolAlàries de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Despeses protocolAlàries del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, 2014

BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de l'Agencia Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Agència
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear d'Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals, 2014

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals de l'any
2014?

Despeses protocolAlàries de l'Agencia del Turisme de les Illes
Balears, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Agència
del Turisme de les Illes Balears de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de l'Habitatge
(IBAVI), 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
Balear de l'Habitatge (IBAVI) de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Joventut, 2014
BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
Balear de la Joventut de l'any 2014?
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Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

12271

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears de l'any 2014?

Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Natura, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
Balear de la Natura de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de l'Institut d'Innovació Empresarial de
les Illes Balears, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
d'Innovació Empresarial de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de Ports de les Illes Balears, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Ports de
les Illes Balears de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de Serveis de Millora Agrària i
Pesquera, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Serveis de
Millora Agrària i Pesquera de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de Serveis Ferroviaris de Mallorca,
2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Serveis
Ferroviaris de Mallorca de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació Balear d'Innovació i
Tecnologia, 2014

Despeses protocolAlàries de la Fundació d'atenció i suport a la
dependència i de promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació d'atenció i suport a la dependència i de promoció de
l'autonomia personal de les Illes Balears de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia de l'any 2014?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears de l'any
2014?

CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació d'Investigació Sanitària
de les Illes Balears Ramon Llull, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon
Llull de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació Conservatori de Música
i Dansa, 2014

CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Conservatori de Música i Dansa de l'any 2014?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Despeses protocolAlàries de la Fundació per a l'Escola d'Art
Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació per a l'Escola d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB) de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació Teatre Principal d'Inca,
2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Teatre Principal d'Inca de l'any 2014?

CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació per a l'Esport Balear,
2014
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Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació per a l'Esport Balear de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB), 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) de l'any
2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Robert Graves, 2014
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Robert Graves de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Santuari de Lluc de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci Centre Balears Europa,
2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
Centre Balears Europa de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci d'Aigües de les Illes
Balears, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
d'Aigües de les Illes Balears de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries del Consorci de Transports de Mallorca
(CTM), 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
de Transports de Mallorca (CTM) de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Despeses protocolAlàries del Consorci Escola d'Hoteleria, 2014

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
Escola d'Hoteleria de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries del Consorci d'Infraestructures de les
Illes Balears, 2014
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

CP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocol A làries
Desenvolupament, 2014

del

Consorci

Formentera

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
Formentera Desenvolupament de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Despeses protocolAlàries del Consorci de recursos sociosanitaris
i assistencials de les Illes Balears, 2014
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
de recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears de
l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

CQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci Institut d'Estudis
Baleàrics, 2014

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
Institut d'Estudis Baleàrics de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci per a la millora
d'infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització
de l'oferta de l'illa de Mallorca, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
per a la millora d'infraestructures turístiques i foment de la
desestacionalització de l'oferta de l'illa de Mallorca de l'any
2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

CU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci per al desenvolupament
d'actuacions de millora i construcció d'infraestructures al
territori de l'entitat local menor de Palmanyola, 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
per al desenvolupament d'actuacions de millora i construcció
d'infraestructures al territori de l'entitat local menor de
Palmanyola de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci per a la Música de les
Illes Balears Orquestra Simfònica de les Illes Balears "Ciutat de
Palma", 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
per a la Música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les
Illes Balears "Ciutat de Palma" de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci per al foment
d'infraestructures universitàries (COFIU), 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
per al foment d'infraestructures universitàries (COFIU) de l'any
2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci per a la recuperació de la
fauna de les Illes Balears (COFIB), 2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
per a la recuperació de la fauna de les Illes Balears (COFIB) de
l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

CX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries del Consorci Velòdrom Palma Arena,
2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Consorci
Velòdrom Palma Arena de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despeses protocolAlàries de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SA (GEIBSAU), 2014

Indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Gestió
d'Emergències de les Illes Balears, SA (GEIBSAU) de l'any
2014?

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'Agricultura, Medi Ambient i Territori des de l'1 de
juny de 2013 fins el moment de la resposta.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Despeses protocolAlàries de Multimèdia de les Illes Balears, SA,
2014
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de
Multimèdia de les Illes Balears, SA de l'any 2014?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria
d'Administracions Públiques
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'1 de juny de
2013 fins el moment de la resposta.
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria d'Economia
i Competitivitat
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'Economia i Competitivitat des de l'1 de juny de
2013 fins el moment de la resposta.
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

Indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports
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'Educació, Cultura i Esports des de l'1 de juny de
2013 fins el moment de la resposta.
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts
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'Hisenda i Pressuposts des de l'1 de juny de 2013
fins el moment de la resposta.

DH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria de Turisme
i Esports
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 de Turisme i Esports des de l'1 de juny de 2013 fins
el moment de la resposta.
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DI)
DF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria de Família
i Serveis Socials
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 de Família i Serveis Socials des de l'1 de juny de
2013 fins el moment de la resposta.
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Indemnitzacions per raó del servei de la Conselleria de Salut
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 de Salut des de l'1 de juny de 2013 fins el moment
de la resposta.
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Indemnitzacions per raó del servei de la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència
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
Vicepresidència i Conselleria de Presidència des de l'1 de juny
de 2013 fins el moment de la resposta.
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria
d'Administracions Públiques

Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats

Quants d'expedients s'han iniciat per la Conselleria
d'Administracions Públiques per infraccions relatives a
l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears?

Quants d'expedients s'han iniciat per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats per infraccions relatives a
l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears?

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts

Quants d'expedients s'han iniciat per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per infraccions relatives
a l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears?

Quants d'expedients s'han iniciat per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts per infraccions relatives a l'aplicació de
la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria d'Economia
i Competitivitat
Quants d'expedients s'han iniciat per la Conselleria
d'Economia i Competitivitat per infraccions relatives a
l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

DO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Família i
Serveis Socials
Quants d'expedients s'han iniciat per la Conselleria de
Família i Serveis Social per infraccions relatives a l'aplicació de
la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Salut

Responsables d'edificis de la Conselleria d'Administracions
Públiques per evitar conductes sancionables

Quants d'expedients s'han iniciat per la Conselleria de Salut
per infraccions relatives a l'aplicació de la Llei sobre l'ús dels
símbols institucionals de les Illes Balears?

A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria d'Administracions Públiques
en relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears per evitar conductes sancionables?

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Conselleria de Turisme
i Esports
Quants d'expedients s'han iniciat per la Conselleria de
Turisme i Esports per infraccions relatives a l'aplicació de la
Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

DT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Responsables d'edificis de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per evitar conductes sancionables
A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori en relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears per evitar conductes
sancionables?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Expedients per infraccions de la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears de la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència
Quants d'expedients s'han iniciat per la Vicepresidència i
Conselleria de Presidència per infraccions relatives a l'aplicació
de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Responsables d'edificis de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat per evitar conductes sancionables
A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
en relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears per evitar conductes sancionables?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Responsables d'edificis de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per evitar conductes sancionables

Responsables d'edificis de la Conselleria de Salut per evitar
conductes sancionables

A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats en relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears per evitar conductes
sancionables?

A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria de Salut en relació amb la Llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears per
evitar conductes sancionables?

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Responsables d'edificis de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts per evitar conductes sancionables
A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts en
relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears per evitar conductes sancionables?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

EA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Responsables d'edificis de la Conselleria de Turisme i Esports
per evitar conductes sancionables
A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria de Turisme i Esports en
relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears per evitar conductes sancionables?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Responsables d'edificis de la Conselleria de Família i Serveis
Socials per evitar conductes sancionables
A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Conselleria de Família i Serveis Socials
en relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears per evitar conductes sancionables?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

EB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Responsables d'edificis de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència per evitar conductes sancionables
A quins responsables d'edificis adscrits a serveis públics
s'han dirigit des de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència en relació amb la Llei sobre l'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears per evitar conductes
sancionables?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost d'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part
de la Conselleria d'Administracions Públiques

Cost d'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Quin cost té previst cobrir la Conselleria d'Administracions
Públiques per a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?

Quin cost té previst cobrir la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats per a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost d'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Cost d'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part
de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

Quin cost té previst cobrir la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per a l'adquisició i la instalAlació de les
plaques identificatives exigides per la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?

Quin cost té previst cobrir la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts per a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cost d'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part
de la Conselleria d'Economia i Competitivitat
Quin cost té previst cobrir la Conselleria d'Economia i
Competitivitat per a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost d'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part
de la Conselleria de Família i Serveis Socials

Cost d'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part
de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència

Quin cost té previst cobrir la Conselleria de Família i
Serveis Socials per a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?

Quin cost té previst cobrir la Vicepresidència i Conselleria
de Presidència per a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EI)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cost d'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part
de la Conselleria de Salut
Quin cost té previst cobrir la Conselleria de Salut per a
l'adquisició i la instalAlació de les plaques identificatives
exigides per la Llei d'ús dels símbols institucionals de les Illes
Balears en els immobles adscrits a serveis públics?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Podologia al Sistema públic de salut
Per què el podòleg que realitza les seves funcions a
l'Hospital de Son Espases és el que s'ha integrat a Manacor?
Quin ha estat el criteri per seleccionar aquests hospitals? En
quin criteri es basa per incloure la podologia dins centres
públics quan no és una especialitat inclosa dins el sistema públic
de salut?
Palma, a 10 de febrer de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cost d'adquisició i instalAlació de plaques identificatives per part
de la Conselleria de Turisme i Esports
Quin cost té previst cobrir la Conselleria de Turisme i
Esports per a l'adquisició i la instalAlació de les plaques
identificatives exigides per la Llei d'ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears en els immobles adscrits a
serveis públics?
Palma, a 9 de febrer de 2015.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

EM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Podologia al Sistema públic de salut (II)
Hi ha intenció d'incloure el servei de podologia als hospitals
Can Misses i Mateu Orfila?
Palma, a 10 de febrer de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

EQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Retribució específica de renovables (2)

Viatges d'equips federats
Per quin motiu els equips esportius federats que han d'anar
a competir fora de l'illa estan obligats a gestionar els seus
viatges amb la mateixa i única agència de viatges?
Palma, a 10 de febrer de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quines gestions ha fet el Govern per desbloquejar la
convocatòria de subhasta per a la retribució específica dels
productors de renovables de les Illes, paralitzada des de fa
mesos per l'administració estatal?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatges d'equips federats (II)
Quina és la relació contractual entre el Govern i l'agència de
viatges amb la qual es gestionen tots els bitllets dels equips
esportius federats de les Illes Balears?
Palma, a 10 de febrer de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Què ha fet el Govern davant les queixes dels usuaris de les
instalAlacions portuàries de Portocolom, concretament per la
deixadesa observada als pantalans?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

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

Retribució específica de renovables (1)
Com valora el Govern que l'Administració central no hagi
convocat encara la subhasta que ha de permetre la retribució
específica per als productors de renovables de les Illes?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Què ha fet el Govern davant les queixes dels usuaris de les
instalAlacions portuàries de Portocristo, davant el seu mal estat?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ET)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Llei de monts i incompliment de la Directiva europea de
responsabilitat ambiental
Com valora el Govern el fet que el projecte de llei de
modificació de la Llei estatal de monts plantejat des de
l'Administració central incompleixi clarament la Directiva
2004/35/CE sobre responsabilitat mediambiental en prevenció
de danys ambientals?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Parasol (3)

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

Quines passes segueix la Conselleria de Turisme quan un
edifici o una instalAlació deixa de tenir un ús turístic i passa a ser
residencial?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Volatilitat turística el 2015
Quines mesures prendrà el Govern de la CAIB davant la
previsió d'alta volatilitat recollida a l'informe de Conjuntura
Turística (Coyuntur) de Turespaña?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Parasol (4)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatge a Roma
Com justifica el Govern l'assistència d'una representació de
la CAIB als actes religiosos en pro de la beatificació de Ramon
Llull a Roma, en temps d'austeritat?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Quines mesures ha pres la Conselleria d'Economia i
Competitivitat per evitar situacions de pobresa energètica com
les que ha generat el tall de subministrament del complex
Parasol a Santa Ponça?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Parasol (5)

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

Pensa la Conselleria d'Economia i Competitivitat supervisar
la transformació en habitatges de complexos com el Parasol a
Santa Ponça, tot assegurant que reuneixen uns requisits mínims
d'habitabilitat, i es posen comptadors individuals?

Parasol (2)
Què ha fet la Conselleria d'Economia i Competitivitat per
evitar el tall de subministrament elèctric al complex Parasol
(Santa Ponça)?

Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Parasol (6)

Repercussions de l'ampliació de Cabrera sobre la pesca

Quants edificis es poden trobar en la mateixa situació que el
complexe Parasol, a Santa Ponça, després d'haver estat
transformats d'hotels o apartaments turístics a habitatges?

Per què valora negativament el Govern la repercussió de
l'ampliació del Parc de Cabrera sobre el sector pesquer?

Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

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

Ampliació de Cabrera
En quina situació es troba la tramitació de l'ampliació del
Parc Nacional de Cabrera? Relacionau-ne les actuacions i el
procediment seguits durant la legislatura.
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

En quin estat es troben les negociacions per constituir
l'autoritat aeroportuària de Balears?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Mitjans de vigilància a muntanyes submarines i Fort d'En
Moreau
Hi ha mitjans propis de la CAIB per a la vigilància de les
muntanyes submarines recentment protegides i del Fort d'En
Moreau? En cas afirmatiu, quins?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

FG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Parasol (1)
Què ha fet la Conselleria de Turisme per evitar situacions
com la viscuda els darrers dies als antics apartaments Parasol
(Santa Ponça)?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Habitatges del personal d'Autoritat Portuària (2)

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

Quants habitatges nous d'Autoritat Portuària al servei del
personal de l'ens s'han habilitat en el transcurs de la legislatura?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Escala mecànica al Port de Maó
Com justifica l'Autoritat Portuària el projecte d'escala
mecànica a la façana del Port de Maó, si atenem tant el seu cost
econòmic com el seu impacte visual?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Habitatges del personal d'Autoritat Portuària (3)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Com es justifica l'habilitació d'un nou habitatge per al
personal dependent d'Autoritat Portuària al Port d'Alcúdia?

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

Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Escala mecànica a Maó
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Com justifica l'Autoritat Portuària el projecte de construcció
d'una escala mecànica a la façana del Port de Maó, atès el seu
elevat cost i el gran impacte visual que genera?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

FM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Revisió de taxes del Club Nàutic de Palma (1)

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

En quina mesura s'han revisat les taxes que paga el Club
Nàutic de Palma per la concessió a domini públic pel que fa al
seu projecte d'ampliació mitjançant dos nous pantalans?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Habitatges del personal d'Autoritat Portuària (1)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quants habitatges d'Autoritat Portuària al servei del personal
de l'ens han estat desallotjats durant 2013 i 2014 i quants queden
en actiu?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

FN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Revisió de taxes del Club Nàutic de Palma (2)

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

Quina quantia paga anualment el Club Nàutic de Palma
actualment pel seu milenar d'amarraments?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Justificació del suport al projecte d'ampliació del Club Nàutic
d'El Molinar

Cost de l'enllumenat nadalenc d'Autoritat Portuària

Com justifica el Sr. Alberto Pons, cap de l'Autoritat
Portuària, el seu suport al projecte d'ampliació del Club Nàutic
d'El Molinar presentat recentment?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Quin va ser el cost de la decoració i l'enllumenat nadalencs
exhibits durant els mesos de desembre i gener a l'edifici de
l'Autoritat Portuària, al Moll Vell de Palma?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

FS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Projectes turístics a fars i altres instalAlacions portuàries

Plantilla de la policia portuària
Se solAlicita quadrant amb l'evolució de la plantilla de la
policia portuària dependent de l'Autoritat Portuària de Balears,
els anys 2012, 2013 i 2014.
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Quants de projectes ha rebut durant els anys 2013, 2014 i
2015 fins a la data l'Autoritat Portuària per convertir en hotels
o altres establiments turístics fars i altres edificis o instalAlacions
portuàries? Indicau el nom del promotor, la data i la ubicació
del projecte.
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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

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

Cicloturisme i seguretat
Representació de la CAIB a l'Autoritat Portuària
Davant els nombrosos accidents de trànsit amb els
cicloturistes com a víctimes cada temporada, quines accions,
plans o convenis ha desplegat la Conselleria de Turisme i
Esports en colAlaboració amb altres institucions com el Consell
de Mallorca o els ajuntaments?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Per quin motiu una de les quatre representacions de la CAIB
a l'Autoritat Portuària de Balears és exercida pel gerent dels
clubs nàutics, que representa un sector privat i no públic?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Projectes d'ampliació i pròrrogues d'Autoritat Portuària

Justificació d'assessoria jurídica a Autoritat Portuària

Quants de projectes d'ampliació o de pròrroga
d'instalAlacions nàutiques i altres concessions dependents de
l'Autoritat Portuària de Balears s'han rebut durant els anys 2013
i 2014 Indicau el nom del promotor, la data, les taxes, la
ubicació del projecte i les característiques principals.

Per quin motiu l'Autoritat Portuària ha contractat els serveis
d'assessoria del despatx Garrigues? Indicau l'import del
contracte o de la factura.

Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cànons i taxes d'instalAlacions nàutiques
Com justifica el Govern l'enorme diferència entre els cànons
i les taxes de les instalAlacions nàutiques en concessió
dependents de l'Autoritat Portuària i les dependents de Ports de
les Illes Balears?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

FZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Concessions hoteleres al Port de Palma
En quin estat es troben les negociacions amb el president del
grup empresarial Barceló per obtenir la concessió d'un hotel a
la zona de servei del Port de Palma, després d'haver abandonat
el projecte del Palau de Congressos?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dietes de l'Autoritat Portuària
Com justifica el Govern les dietes del Consell
d'administració de l'Autoritat Portuària dins la situació
econòmica actual i amb les mesures d'austeritat que es prenen
a totes les administracions?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

GA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Concessions hoteleres al Port de Palma
En quin estat es troben les negociacions amb el president del
grup empresarial Barceló per obtenir la concessió d'un hotel a
la zona de servei del Port de Palma, després d'haver abandonat
el projecte del Palau de Congressos?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

BOPIB núm. 187 - 20 de febrer de 2015
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Suport al cicloturisme
Si es considera que és una modalitat de turisme
desestacionalitzadora i que genera un bon nivell de despesa, així
com es promociona, perquè no es financen projectes de suport
al cicloturisme per part del Consorci de borsa de places
d'allotjament?
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Suport al cicloturisme (2)
A part de les accions de promoció, quines accions de suport
al cicloturisme i sobretot de millora de la seguretat dels
cicloturistes i condicionament de les ciclorrutes ha desplegat la
Conselleria de Turisme i Esports durant la legislatura? Indicau
el lloc i la data dels projectes.
Palma, a 13 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
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RGE núm. 2057/15, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a places per al colAlectiu de persones dependents a
Menorca. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 2058/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova
tècnica per a persones que han patit un ictus. (Mesa de 18 de
febrer de 2015).
RGE núm. 2059/15, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adhesió al fons social. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 2060/15, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions per a esdeveniments que contribueixin a la
promoció turística. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 2061/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions per al foment del producte turístic. (Mesa de 18 de
febrer de 2015).
RGE núm. 2062/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Diada
de protecció civil de Menorca. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 2063/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
de la facturació del sector serveis. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 2064/15, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes per potenciar el món de la cultura de les Illes Balears.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 2065/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla d'equipaments comercials. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 2070/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió de
locals a determinades associacions. (Mesa de 18 de febrer de
2015).

Ordre de Publicació
RGE núm. 1808/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a irregularitats al Partit Popular. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1809/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment
del codi ètic del PP. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 2056/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunió dels comitès de desenvolupament de rutes d'aeroports
ubicats a les Illes Balears. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

RGE núm. 2071/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
educació a les Illes els darrers quatre anys. (Mesa de 18 de
febrer de 2015).
RGE núm. 2072/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sanitat a
les Illes els darrers quatre anys. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 2073/15, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
condicions laborals a les Illes els darrers quatre anys. (Mesa
de 18 de febrer de 2015).
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RGE núm. 2074/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la precarietat aguditza la desigualtat. (Mesa de 18 de febrer
de 2015).
RGE núm. 2075/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a millor futur per als ciutadans. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
RGE núm. 2076/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a servei
d'oncologia radioteràpica d'Eivissa. (Mesa de 18 de febrer de
2015).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Reunió dels comitès de desenvolupament de rutes d'aeroports
ubicats a les Illes Balears
Podria explicar el conseller de Turisme i Esports la darrera
reunió duta a terme dels comitès de desenvolupament de rutes
d'aeroports ubicats a la nostra comunitat autònoma?

RGE núm. 2077/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a corrupció a les
Illes Balears. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, a 17 de febrer de 2015.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Places per al colAlectiu de persones dependents a Menorca
Quantes places crearà el Govern de les Illes Balears per a
persones dependents a l'illa de Menorca?

Sr. President, quan pensa donar explicacions sobre les
irregularitats sobre el seu partit?

Palma, a 17 de febrer de 2015.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

Palma, a 16 de febrer de 2015.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Compliment del codi ètic del PP
Compliran els membres del Govern de les Illes Balears el
codi ètic aprovat pel Partit Popular?
Palma, a 16 de febrer de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Nova tècnica per a persones que han patit un ictus
Ens pot explicar el Sr. Conseller de Salut en què consisteix
la nova tècnica posada en marxa per a persones que han patit un
ictus?
Palma, a 17 de febrer de 2015.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

I)

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

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

Adhesió al Fons Social

Diada de Protecció Civil de Menorca

Pot explicar el conseller d'Hisenda i Pressuposts què
suposarà l'adhesió del Govern de les Illes Balears al Fons
Social?

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de la Diada de Protecció Civil de Menorca que es va celebrar el
passat diumenge?

Palma, a 17 de febrer de 2015.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

Palma, a 17 de febrer de 2015.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

J)

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

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

Subvencions per a esdeveniments que contribueixin a la
promoció turística

Increment de la facturació del sector serveis

Sr. Conseller de Turisme, ens pot informar sobre la darrera
convocatòria de subvencions en espècie per a esdeveniments
que contribueixin a la promoció turística?

Com valora el Govern de les Illes Balears l'increment de la
facturació del sector serveis en el 2014?
Palma, a 17 de febrer de 2015.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Palma, a 17 de febrer de 2015.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Ajudes per potenciar el món de la cultura de les Illes Balears
Ens pot explicar quines ajudes atorga el Govern per tal de
potenciar el món de la cultura de les Illes Balears?

Sr. Conseller de Turisme, ens pot informar sobre la darrera
convocatòria de subvencions en espècie per al foment del
producte turístic?
Palma, a 17 de febrer de 2015.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

Palma, a 18 de febrer de 2015.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

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

Palma, a 17 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Pla d'equipaments comercials
Quina importància atorga el Govern a la signatura del
protocol amb el Consell de Mallorca per elaborar el Pla
d'equipaments comercials?
Palma, a 17 de febrer de 2015.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Condicions laborals a les Illes Balears els darrers quatre anys

M)

Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, creu que la
situació laboral dels treballadors és millor que fa quatre anys?

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

Palma, a 17 de febrer de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Cessió de locals a determinades associacions
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Sr. Conseller de Salut, per quins motius es prioritza la cessió
de locals a determinades associacions?
Palma, a 17 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

La precarietat aguditza la desigualtat

N)

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, creu que en
aquests quatre anys el factor dominant ha estat que a major
desigualtat s'ha aguditzat la precarietat per a la ciutadania de les
Illes Balears?

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

Palma, a 17 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Educació a les Illes els darrers quatre anys
Creu la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats
que l'educació de les Illes ha millorat en els darrers quatre anys?
Palma, a 17 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Millor futur per als ciutadans
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sanitat a les Illes els darrers quatre anys
Sr. Conseller de Salut, creu que la sanitat està en millors
condicions que fa quatre anys?

Sr. President, creu que les Illes Balears ofereixen un millor
futur als seus ciutadans que fa quatre anys?
Palma, a 17 de febrer de 2015.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.
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S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Servei d'oncologia radioteràpica d'Eivissa
Per quin motiu no s'ha concedit el servei d'oncologia
radioteràpica d'Eivissa?
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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RGE núm. 1728/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a full de ruta
d'IB3 Ràdio, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa
de la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears, de 12 de febrer de 2015).
RGE núm. 1729/15, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a difusió de
l'esport balear, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa
de la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears, de 12 de febrer de 2015).
RGE núm. 1730/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del pressupost l'any 2014, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 12 de febrer de
2015).

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Corrupció a les Illes Balears
Està preocupat el Sr. President pels casos de corrupció a les
Illes Balears?
Palma, a 18 de febrer de 2015.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1689/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nou programa
a IB3 TV, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa
de la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears, de 12 de febrer de 2015).
RGE núm. 1727/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
audiències d'IB3 televisió durant l'any 2014, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, de 12 de febrer de 2015).

RGE núm. 1731/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a endeutament bancari del Grup IB3 el 2014, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, de 12 de febrer de 2015).
RGE núm. 1732/15, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a objectiu
d'ingressos comercials, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 12 de febrer de 2015).
RGE núm. 1733/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a novetats
a la programació autonòmica, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 12 de febrer de 2015).
RGE núm. 1739/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació
del Mandat marc d'IB3, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 12 de febrer de 2015).
RGE núm. 1740/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei
d'assessorament lingüístic, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 12 de febrer de 2015).
RGE núm. 1741/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
de debat d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa
de la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears, de 12 de febrer de 2015).
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RGE núm. 1742/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament
informatiu del Govern i del partit, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, de 12 de febrer de
2015).
Palma, a 12 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la comissió esmentada.
Full de ruta d'IB3 Ràdio

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.

Quin ha estat el full de ruta d'IB3 Ràdio perquè els resultats
obtinguts l'ant 2014, segons els diferents mostreigs, siguin tan
optimistes?
Palma, a 12 de febrer de 2015.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la comissió esmentada.
Nou programa a IB3 TV
Quin és el cost del nou programa d'IB3 TV produït per
Hosteltur?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la comissió esmentada.
Difusió de l'esport balear

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.

Què s'està fent per fomentar la difusió de l'esport balear?

B)

Palma, a 12 de febrer de 2015.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

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

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.

Audiències d'IB3 Televisió durant l'any 2014
E)
Quina valoració fa de les audiències obtingudes a IB3
Televisió durant l'any 2014 en comparació amb els anys
anteriors?
Palma, a 12 de febrer de 2015.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la comissió esmentada.
Compliment del pressupost l'any 2014
S'ha complit el pressupost de l'any 2014 de la Radiotelevisió
autonòmica?
Palma, a 12 de febrer de 2015.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.
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A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.

F)

I)

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

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

Endeutament bancari del Grup IB3 el 2014

Aplicació del Mancat marc d'IB3

Quin ha estat l'endeutament bancari del Grup IB3 l'any
2014?

Creu vostè que els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears poden esperar de la Direcció d'IB3 l'aplicació cabal del
Mandat marc i la normativa que regulen l'Ens Públic de
Radiotelevisió?

Palma, a 12 de febrer de 2015.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la comissió esmentada.
Objectiu d'ingressos comercials
S'ha arribat a aconseguir l'objectiu d'ingressos comercials
pressupostats l'any 2014?
Palma, a 12 de febrer de 2015.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la comissió esmentada.
Novetats a la programació autonòmica
Quines novetats estan previstes aquest any a la programació
de la Radiotelevisió autonòmica?
Palma, a 12 de febrer de 2015.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

Palma, a 12 de febrer de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la comissió esmentada.
Servei d'assessorament lingüístic
Quins són els criteris que marca la Direcció d'IB3 a
l'empresa que fa el servei d'assessorament lingüístic?
Palma, a 12 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la comissió esmentada.
Programes de debat d'IB3
Sr. Director General, creu que els programes de debat
promoguts per IB3 són un model de pluralisme?
Palma, a 12 de febrer de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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L)

RGE núm. 1673/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llei de monts
i agents de medi ambient, a contestar davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 18 de febrer
de 2015).

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

RGE núm. 1686/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a capital privat
d'AENA, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
18 de febrer de 2015).

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears.

Tractament informatiu del Govern i del partit

Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Creu el Sr. Director General d'IB3 que el tractament
informatiu a IB3 del Govern i del partit que el sustenta és
correcte?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 12 de febrer de 2015.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1621/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aparador turístic intelAligent (I), a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Aparador turístic intelAligent (I)
S'ha acabat de desenvolupar definitivament la primera fase
de l'Aparador turístic intelAligent?

RGE núm. 1622/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aparador turístic intelAligent (II), a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1623/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aparador turístic intelAligent (III), a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1624/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aparador turístic intelAligent (IV), a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1625/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fitur 2015 (I), a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).

Palma, a 10 de febrer de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Aparador turístic intelAligent (II)
Es té previst seguir amb el desenvolupament de l'Aparador
turístic intelAligent?
Palma, a 10 de febrer de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

RGE núm. 1626/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Fitur 2015 (II), a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1627/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Palau de Congressos, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1668/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estat de les
praderies de posidònia, a contestar davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 18 de febrer
de 2015).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
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Aparador turístic intelAligent (III)

Palma, a 10 de febrer de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

Quin cost preveu que tendrà el desenvolupament de
l'Aparador turístic intelAligent?
Palma, a 10 de febrer de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Palau de Congressos
Ens pot dir si el setembre de 2015 estarà acabat el Palau de
Congressos?

Aparador turístic intelAligent (IV)

Palma, a 10 de febrer de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

Quin cost total ha tengut fins ara la plataforma tecnològica
Aparador turístic intelAligent?
Palma, a 10 de febrer de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Estat de les praderies de posidònia
Com valora el conseller el recent estudi científic realitzat pel
Grup d'Estudis de la Naturalesa sobre l'estat de les praderies de
posidònia que alerta de la seva alarmant erosió?

FITUR 2015 (I)
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Ens pot dir per què els consellers d'Eivissa i de Formentera
van assistir a Fitur de forma separada de l'estand de les Illes
Balears?
Palma, a 10 de febrer de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
FITUR 2015 (II)
Pensa que la presència de les Illes Balears a Fitur ha servit
per arribar a acords de cara a desestacionalitzar la temporada
turística i apostar per més qualitat i no quantitat de visitants a
les nostres illes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Llei de monts i agents de medi ambient
Pensa el conseller defensar la tasca dels agents de medi
ambient de la CAIB davant la pèrdua d'autoritat que implica el
projecte de llei de modificació de la Llei estatal de monts
plantejat pel PP?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Capital privat a AENA
Com valora el conseller de Turisme que finalment empreses
"de les Illes" com la Banca March no entrin al consell
d'administració d'AENA?
Palma, a 11 de febrer de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Un pla territorial que fou mereixedor de premis tant
nacionals com internacionals i que ha estat posat com a exemple
en multitud d’ocasions, per la capacitat de resoldre
encertadament, sempre des d’una visió de conjunt, el difícil
equilibri entre la preservació territorial i ambiental i el
desenvolupament urbanístic en zones turístiques madures.
Un plantejament territorial compartit àmpliament per la
majoria de la ciutadania i també per les diferents forces
polítiques que la conformen. Ningú no discuteix els principis
que portaren a Menorca a ser declarada per la UNESCO com a
Reserva de Biosfera, ni els valors territorials, ambientals i
paisatgístics que atresora; ni la importància de preservar-los i
posar-los en valor.
I és en al marc d’aquesta realitat sociològica que presentem
aquesta proposició no de llei. Ho fem des de la consciència
d’uns valors compartits per tota la ciutadania. Ho fem des del
reconeixement als grans esforços institucionals realitzats per
garantir-los. Ho fem sabedors de la necessitat de seguir lluitant
per potenciar al màxim tots els recursos naturals, territorials i
ambientals sense malmetre’ls.

Ordre de Publicació

Menorca va apostar per fer del seu territori i del seu paisatge
una senya d’identitat i ho ha aconseguit.

RGE núm. 1805/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajuda al Consell Insular de Menorca per fer front a
la sentència condemnatòria. (Mesa de 18 de febrer de 2015).

Però és evident que la sentència judicial relativa a Cesgarden
qüestiona el model territorial fins ara consolidat, posant així en
perill un dels principals actius de la nostra illa.

Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Ajuda al Consell Insular de Menorca per fer front a la sentència
comdemnatòria
El maig del 2011 el Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears dictava la sentència 338 per la qual declarava la
responsabilitat patrimonial del Consell Insular de Menorca i el
dret de l’empresa Cesgarden a ser indemnitzada per valor de
16.114.162,20 i més els interessos legals com a conseqüència
de la reducció de l’aprofitament -128 places turístiques- d’una
parcelAla de més de 30 anys d’antiguitat, sense cap tipus de
construcció existent, a la zona turística de Son Bou.
La decisió de reduir l’aprofitament a un màxim de 600
places -el PGOU d’Alaior establia 728 places- quedà fixada en
l’aprovació del Pla Territorial de Menorca, aprovat l’abril de
2003.

De poc valen les més de quaranta sentències judicials (totes
excepte la ja esmentada) que avalen les decisions fixades al Pla
Territorial. De poc val qüestionar tant la quantia indemnitzatòria
(16,14 milions d’euros per compensar 128 places turístiques que
ni tan sols estan construïdes!!), com qüestionar el fet d’aplicar
el “lucre cessant” (quan al llarg de totes les sentències fermes
referides al PTI, sempre s’ha rebutjat). De poc valen els escrits
de Fiscalia anticorrupció davant l’Audiència reclamant la
revisió de la sentència per les falsedats documentals aportades
al judici per part dels propietaris de l’empresa Cesgarden (un fet
insòlit), si aquesta no els accepta.
Malauradament el Consell Insular de Menorca hi ha de fer
front abonant la quantitat establerta en la sentència judicial.
Però no hauria de fer-ho sol, atès les desorbitades quantitats, els
valors territorials que es troben en joc i el suport que el Govern
de les Illes Balears i el Govern d’Espanya han atorgat en altres
moments a altres institucions insulars o municipals per impulsar
projectes claus per a cada una de les Illes (l’execució de les
autopistes d’Eivissa representen un cost superior als 500 milions
d’euros que ha de pagar íntegrament el Govern de les Illes
Balears) o per fer front a gravoses sentències judicials (com ara
la de Ses Covetes al municipi de Campos, on el Govern de les
Illes Balears abonà íntegrament una sentència condemnatòria
que requeia sobre l’ajuntament).
És per tot açò que des del Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tancar un acord amb el Consell de Menorca que
garanteixi les ajudes suficients per fer front a la sentència
judicial 338 dictada per el Tribunal Superior de Justícia per la
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qual declarava la responsabilitat patrimonial del Consell Insular
de Menorca i el dret de l’empresa Cesgarden a ser indemnitzada
per valor de 16.114.162,20 i més els interessos legals.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar decididament per aconseguir el suport del
Govern d’Espanya amb la finalitat d’aconseguir d’aquest les
aportacions necessàries que ajudin a reduir la càrrega que en
aquests moments pesa sobre el Consell de Menorca.
Palma, a 16 de febrer de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1628/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pobresa energètica i protecció del consumidors
vulnerables, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 18 de febrer de 2015).
RGE núm. 1760/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Can Gazà, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 18 de febrer de
2015).
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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bàsiques de subsistència, molt unides al desenvolupament d'una
vida digna, poden permetre's i quines no.
A aquesta dada cal afegir la que facilita l'INE en l'enquesta
de condicions de vida, que assenyala que el 19% de les llars de
la nostra comunitat no poden mantenir la seva casa a una
temperatura adequada, amb els riscos que això comporta
especialment per a les persones amb factors de risc més alt com
infants, ancians o malalts. Balears està al capdavant de les
comunitats líders en els retards en els pagaments de rebuts (12%
).
Enfront d'aquest greu problema existeixen diferents
posicionaments: mirar cap a un altre costat, plantejar una
solució de conjuntura o adoptar mesures estructurals que remeïn
situacions dramàtiques que poden ser evitades amb solidaritat
i també a través de la legislació.
La Unió Europea ha instat els diversos estats membres a
adoptar mesures per protegir els consumidors més vulnerables
i a lluitar contra la pobresa energètica. Les normes europees han
estat elaborades amb un doble objectiu: primer, garantir un
subministrament de gas i electricitat imprescindible per garantir
una vida digna associada a l'habitatge habitual, a un cost
assequible per al consumidor vulnerable; i segon, prohibir la
desconnexió en períodes crítics.
Mentre diversos països han aprovat normes que protegeixen
els consumidors més vulnerables, prohibint durant l'hivern
interrompre el subministrament que els pugui deixar sense
calefacció, la legislació espanyola s'ha limitat a
desenvolupaments absolutament insuficients.
Estimem precís que es legisli perquè el subministrament
d'energia sigui un dret social bàsic, que els consumidors
vulnerables accedeixin a una tarifa social en funció dels seus
ingressos i no del mercat, i el més important, que no hi hagi talls
de subministrament a l'hivern per a aquelles persones que es
trobin en situació de pobresa energètica.

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

Pobresa energètica i protecció dels consumidors vulnerables
La pobresa energètica és una conseqüència més de la greu
crisi social i econòmica que estem patint. Es defineix com
aquella situació que sofreixen les llars, els membres de les quals
són incapaços de pagar una quantitat de serveis de l'energia
suficients per a la satisfacció de les seves necessitats
domèstiques i/o es veuen obligats a destinar una part excessiva
dels seus ingressos al pagament de la factura energètica dels
seus habitatges.
Segons l'estudi de referència realitzat per l'Associació de
Ciències Ambientals (ACA) són ja set els milions d'espanyols
amb enormes dificultats per fer front al rebut de la llum al final
de mes, havent de donar prioritat o triar entre quines qüestions

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar amb un milió d’euros un fons específic per
combatre la pobresa energètica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar una negociació amb les companyies
subministradores d’energia elèctrica per tal d’establir una
moratòria que impedeixi el tall de corrent a les famílies
vulnerables.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
ampliar els requisits d’accés al Bo Social d’Electricitat per tal
que aquest pugui arribar a les famílies que pateixen la pobresa
energètica.
Palma, a 10 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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3.15. RESPOSTES A INTERPELALACIONS
I A PREGUNTES

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Can Gazà
Fa uns dies els mitjans de comunicació publicaven la notícia
que la propietat de la finca de Can Gazà tenia previst executar
el desnonament el 14 de febrer de 2015. Un llançament que
afecta les persones que formen part del Projecte de l’Institut
contra l’Exclusió Social i que resideixen a la Casa Llarga.

Ordre de Publicació
A)

A la InterpelAlació RGE núm. 5547/13, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a
política general en matèria de comerç autonòmic. (BOPIB
núm. 101, de 31 de maig de 2013).
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat sobre la política general del
Govern de les Illes Balears en matèria de comerç autonòmic.
Us remetem a l'exposició de motius de la Llei 11/2014, de
15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears

Hem de recordar que aquest projecte, dirigit per Jaume
Santandreu, treballa amb persones en exclusió social, amb
malalties cròniques, que treballen amb l’objectiu de
recuperar-se d’una vida de marginació.

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
El plantejament del projecte d’inclusió social que es
desenvolupa a Can Gazà està orientat a utilitzar la
infraestructura de la finca com a mitjà de subsistència, amb
tallers i magatzems que ajuden a l’autogestió i al manteniment
dels que hi treballen.

B)

Ara que aquest projecte està amenaçat per un desallotjament
injust, és el moment que actuï la política. No podem mirar cap
a una altra banda, i la nostra responsabilitat és donar una
alternativa viable a la continuïtat de la tasca iniciada fa molts
anys.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Conseller
d'Economia per tal que valori la incidència que la nova
legislació energètica tindrà sobre els ciutadans i sobre la
petita i mitjana empresa de les Illes Balears i les prioritats que
a partir d'ara es fixarà el Govern en aquesta matèria.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

En conjunt, les mesures previstes en el RDL 9/2013
pretenen una major eficiència i una reducció de costos del
sistema elèctric, encara que algunes en particular suposin
increments, necessaris per a garantir la sostenibilitat del sistema.
Concretament, la modificació de peatges d'accés per la qual
s'augmenten els corresponents al terme de potència i es
redueixen els del terme d'energia suposa un mínim impacte per
als subministraments d'ús habitual, resultant més desfavorable
per aquells amb poc consum, com és el cas de segones
residències o immobles desocupats.
Per altra banda, el nou marc regulatori per a la producció
amb energies renovables, cogeneració i residus previst en el
Reial Decret 413/2014 i l'Ordre IET/1459/2014 estableix un
règim especial per aquestes instalAlacions a les Illes Balears i cal
destacar dos aspectes bàsics fruit de les gestions realitzades per
la Conselleria d'Economia i Competitivitat:
1. L'execució d'aquestes instalAlacions a les Illes Balears té
majors incentius que en territori peninsular.
2. No obstant l'anterior, endemés suposa un reducció de
costos per al sistema perquè evita sobrecostos extra peninsulars.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la gran tasca que
desenvolupa el projecte de l’Institut contra l’ Exclusió Social de
Can Gazà.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un acord entre la família propietària de la
Casa Llarga que possibiliti temporalment que les persones que
formen part del projecte que desenvolupa l’Insitut contra
l’Exclusió Social de Can Gazà puguin continuar-lo fins tenir
una solució.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar entre les institucions que en tenen
competència, la recerca d’una alternativa estable que reuneixi
les condicions necessàries per tal que es pugui continuar
desenvolupant el Projecte contra l’Exclusió Social.
Palma, a 10 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la InterpelAlació RGE núm. 9822/13, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, relativa a política en
matèria energètica. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de
2014).

El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
Palma, 4 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

C)
A la Pregunta RGE núm. 8375/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sector públic
instrumental. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Ordre de Publicació

Quants/es treballadors/es del sector públic instrumental
tenen actualment la consideració laboral d'indefinit no fix i
quants d'interins?

F)

D'acord amb la informació recaptada de cadascun dels ens
que integren el sector públic instrumental, hi ha un total de 517
treballadors i treballadores que tenen la consideració de
personal interí. Pel que fa al personal laboral indefinit no fic,
aquesta és una condició que ha de ser establerta en sentència o
amb un procediment previ i amb aplicació dels criteris tècnics
i jurídics aprovats a la Comissió d'anàlisi i de proposta de
reestructuració del sector públic instrumental i per la Comissió
paritària del sector públic instrumental, la qual cosa no s'ha dut
a terme en la seva totalitat en aquests moments.

Quants/es treballadors/es indefinits no fixos acomiadats del
sector públic instrumental que van presentar recurs contra la
CAIB han obtingut la improcedència de l'acomiadament, en
primera sentència i en sentència ferma?

Palma, 4 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

A la Pregunta RGE núm. 8378/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sector públic
instrumental, IV. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de
2014).

D'acord amb la informació recaptada de cadascun dels ens
que integren el sector públic instrumental i conformement amb
el que estableixen les sentències dictades, 27 treballadors i
treballadores.
Palma, 4 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 8376/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sector públic
instrumental, II. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de
2014).
Quants/es treballadors/es del sector públic instrumental
que han estat acomiadats dins el procés de reestructuració
tenen la consideració laboral d'indefinit no fix?
D'acord amb la informació recaptada de cadascun dels ens
que integren el sector públic instrumental i conformement amb
el que estableixen les sentències dictades, es varen acomiadar
174 treballadors i treballadores amb la consideració de personal
indefinit no fix.

Palma, 4 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 8377/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sector públic
instrumental, III. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de
2014).
Quants/es treballadors/es no fixos acomiadats del sector
públic instrumental que van presentar recurs contra la CAIB
han obtingut la nulAlitat de l'acomiadament, en primera
sentència i en sentència ferma?
D'acord amb la informació recaptada de cadascun dels ens
que integren el sector públic instrumental i conformement amb
el que estableixen les sentències dictades, 65 treballadors i
treballadores.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 8379/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a sector públic
instrumental, V. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).
Quina és la quantitat total que ha pagat i/o ha de pagar la
CAIB, en concepte de costes, salaris de tramitació i
indemnitzacions, derivats de sentències fermes per
acomiadaments nuls i improcedents en la reestructuració del
sector públic instrumental de les Illes Balears?
L'Administració de la comunitat autònoma no ha abonat cap
quantitat en concepte de costes, salaris de tramitació i
indemnitzacions derivats de sentències fermes per
acomiadaments nuls i improcedents en la reestructuració dels
recursos humans dels ens del sector públic instrumental, torta
vegada que cadascun dels ens ha afrontat, amb càrrec als seus
pressuposts, les despeses abans indicades.
Palma, 4 de febrer de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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H)

Total: internament en règim obert 5 i permanència de cap de
setmana en centre: 1

A la Pregunta RGE núm. 9221/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a estendre
i aplicar resolucions judicials. (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre de 2014).
Té previst estendre i aplicar al personal funcionari i al
personal laboral les resolucions judicials que jutjats i tribunals
contenciosos i socials han dictat dient que uns i altres varen
meritar el dret a percebre la part proporcional de la paga
extraordinària de desembre de 2012, meritada amb anterioritat
a la vigència del Decret Llei que la retira?

Palma, 9 de gener de 2015.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 11509/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
centre Es Mussol, novembre 2014. (BOPIB núm. 178, de 12 de
desembre de 2014).

El conseller aplica la normativa vigent.
El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente Mir.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 9886/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Consell
Econòmic i Social. (BOPIB núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quants de menors han estat ingressats en el mes de
novembre de 2014 i amb quina mesura judicial en el centre Es
Mussol? Detall per setmana.
1a setmana del 01 al 03, 2a setmana del 04 al 10, 3a setmana de
l'11 al 17, 4a setmana del 18 al 24 i 5a setmana del 25 al 30:
internament en règim obert, internament en règim tancat,
internament terapèutic en règim obert, permanència de cap de
setmana en centre: 0
Palma, 9 de gener de 2015.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

El nostre Estatut d'Autonomia crea el Consell Econòmic i
Social i li atorga la funció de fer propostes en matèria
econòmica i social. Pensa el Govern de les Illes Balears
mantenir-lo sense funcionar?

Ordre de Publicació
Us remetem a l'exposició de motius de la Llei 16/2012, de
27 de desembre, per la qual se suspèn la vigència de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social, i
el seu funcionament.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

L)
A les Preguntes RGE núm. 11609/14 i 11610/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i
Mayans, relatives a reunions amb la comunitat educativa (I i
II). (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de 2014).
Quan té previst la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats reunir-se amb la comunitat educativa de l'illa
d'Eivissa i de l'illa de Formentera?

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 11508/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
centre Es Pinaret, novembre 2014. (BOPIB núm. 178, de 12 de
desembre de 2014).
Quants de menors han estat ingressats en el mes de
novembre de 2014 i amb quina mesura judicial en el centre Es
Pinaret? Detall per setmana.
Menors ingressats al centre Es Pinaret durant el mes de
novembre de 2014 detallat per setmanes i amb la mesura
corresponent
Mes de novembre
2a setmana del 04 al 10: internament en règim obert 2.
3a setmana de l'11 al 17: internament en règim obert 1.
4a setmana del 18 al 23: permanència de cap de setmana en
centre 1.
5a setmana del 25 al 30: internament en règim obert 2.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, s'està
reunint amb la comunitat educativa dels diferents municipis de
totes les Illes Balears de forma successiva.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

M)
A la Pregunta RGE núm. 11660/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 5 de
desembre. (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 5 de desembre de 2014?
12. Proposta d'acord pel qual el Consell de Govern autoritza la
Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma a
formalitzar un acord transaccional.
13. Proposta d'acord pel qual el Consell de Govern autoritza la
Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma a
formalitzar un acord transaccional.
14. Proposta d'acord pel qual el Consell de Govern autoritza la
Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma a
formalitzar un acord transaccional.
15. Proposta d'acord pel qual se solAlicita al Parlament de les
Illes Balears la convocatòria de sessions extraordinàries, amb
l'habilitació dels dies necessaris per possibilitar-les, per a la
tramitació com a projecte de llei del Decret llei 1/2014, de 14 de
novembre, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les
Illes Balears (RGE núm. 10614/2014).

N)
A la Pregunta RGE núm. 11713/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 12 de
desembre. (BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 12 de desembre de 2014?
26.- Projecte de Decret pel qual es disposen el cessament i el
nomenament d'alts càrrecs de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats.
27. Projecte de Decret pel qual es disposen el cessament i el
nomenament d'alts càrrecs de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats.
28. Proposta d'acord d'autorització de l'expedient de despesa a
favor del Servei de Salut per atendre necessitats pressupostàries
addicionals en el capítol 2 per a l'exercici de 2014.
29. Proposta d'acord pel qual es corregeixen errors materials del
Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents
destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la
desestacionalització turística a les Illes Balears.
Palma, 22 de gener de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

16. Projecte de decret pel qual es disposa el cessament del
director general d'Educació, Personal Docent, Universitat i
Recerca.
17. Proposta d'acord pel qual s'atorga l'autorització prèvia al
director general del Servei de Salut de les Illes Balears per
exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de
la despesa corresponent a l'expedient de contractació de
subministrament elèctric per a les àrees de salut i per als sectors
sanitaris del Servei de Salut, derivat de l'Acord marc de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (SSCC PD 191/14).
18. Proposta d'acord pel qual es ratifica la formalització, feta per
mitjà de la Resolució de la consellera de Família i Serveis
Socials d'1 de setembre de 2014, dels criteris de distribució
entre els municipis de les Illes Balears, així com la distribució
resultant per a l'any 2014, del crèdit estatal assignat, per mitjà
de la Resolució de 31 de juliol de 2014 de la Secretaria d'Estat
de Serveis Socials i Igualtat (BOE núm. 200, de 18 d'agost), a
la comunitat autònoma de les Illes Balears i destinat al
programa social per a la lluita contra la pobresa infantil per a
l'any 2014.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 11763/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a calefacció a l'IES
Cap de Llevant. (BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de
2014).
Quines actuacions ha dut a terme el Govern per a arreglar
la calefacció de l'IES Cap de Llevant a Maó?
Els tècnics van poder arreglar l'actual sistema de calefacció
i ja està en funcionament des del mes de desembre.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
P)

19. Proposta d'acord d'aprovació del Decret llei de mesures
urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la
desestacionalització a les Illes Balears.
Palma, 23 de gener de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

A la Pregunta RGE núm. 11764/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a calefacció a l'IES
Cap de Llevant (II). (BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de
2014).
Quan preveu el Govern que la calefacció de l'IES Cap de
Llevant pugui funcionar a ritme normal?
La calefacció del centre ja està en funcionament des del
passat dia 8 de desembre.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.
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Q)
A la Pregunta RGE núm. 11765/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a calefacció a l'IES
Cap de Llevant (III). (BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de
2014).
Preveu el Govern canviar el sistema de calefacció de l'IES
Cap de Llevant, tal com demana l'APIMA del centre?
Ja que des que es va fer l'actuació per a solucionar el
problema, el sistema de calefacció del centre funciona
correctament, no és necessari substituir-lo per un altre.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació

S)
A les Preguntes RGE núm. 11869/14 a 11872/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a demanda de PQPI (I a IV). (BOPIB núm. 180, de 23
de desembre de 2014).
Segons les dades de matriculació del curs 2013-2014, quina
va ser la demanda de PQPI en l'illa de Mallorca?
A primer curs, als centres educatius de les Illes Balears,
concretament a l'illa de Mallorca, sostinguts amb fons públics
és de 1148 matrícules.
Segons les dades de matriculació del curs 2013-2014, quina
va ser la demanda de PQPI en l'illa de Menorca?
A primer curs, als centres educatius de les Illes Balears,
concretament a l'illa de Menorca, sostinguts amb fons públics és
de 130 matrícules.

R)
A les Preguntes RGE núm. 11865/14 a 11868/14,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a demanda d'FP Bàsica (I a IV). (BOPIB núm. 180,
de 23 de desembre de 2014).
Segons les dades de matriculació del curs 2014-2015, quina
ha estat la demanda d'FP Bàsica en l'illa de Mallorca?
A primer curs, als centres educatius de les Illes Balears,
concretament a l'illa de Mallorca, sostinguts amb fons públics
és de 898 matrícules.
Segons les dades de matriculació del curs 2014-2015, quina
ha estat la demanda d'FP Bàsica en l'illa de Menorca?

Segons les dades de matriculació del curs 2013-2014, quina
va ser la demanda de PQPI en l'illa d'Eivissa?
A primer curs, als centres educatius de les Illes Balears,
concretament a l'illa d'Eivissa, sostinguts amb fons públics és de
231 matrícules.
Segons les dades de matriculació del curs 2013-2014, quina
va ser la demanda de PQPI en l'illa de Formentera?
A primer curs, als centres educatius de les Illes Balears,
concretament a l'illa de Formentera, sostinguts amb fons públics
és de 12 matrícules.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

A primer curs, als centres educatius de les Illes Balears,
concretament a l'illa de Menorca, sostinguts amb fons públics
és de 118 matrícules.

Ordre de Publicació
Segons les dades de matriculació del curs 2014-2015, quina
ha estat la demanda d'FP Bàsica en l'illa d'Eivissa?
A primer curs, als centres educatius de les Illes Balears,
concretament a l'illa d'Eivissa, sostinguts amb fons públics és de
177 matrícules.
Segons les dades de matriculació del curs 2014-2015, quina
ha estat la demanda d'FP Bàsica en l'illa de Formentera?
A primer curs, als centres educatius de les Illes Balears,
concretament a l'illa de Formentera, sostinguts amb fons públics
és de 8 matrícules.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

T)
A la Pregunta RGE núm. 11893/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 19 de
desembre. (BOPIB núm. 180, de 23 de desembre de 2014).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 19 de desembre de 2014?
17. Proposta d'acord pel qual s'atorga al vicepresident i conseller
de Presidència l'autorització prèvia per a la concessió d'una
subvenció directa (art. 7.1 c del Tetx refós de la Llei de
subvencions) a l'associació Mallorca Planetarium Space Center.
18. Proposta d'acord d'autorització prèvia per a la subscripció
del conveni específic de colAlaboració entre l'Administració
General de l'Estat (Ministeri de l'Interior) i l'administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de gestió
electoral amb motiu de les eleccions que se celebrin el dia 24 de
maig de 2015.
19. Proposta d'acord pel qual s'atorga l'autorització prèvia per
signar un acord pel qual es prorroga el conveni de colAlaboració
entre l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i el Consell Insular de Menorca en matèria d'actuacions
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Sí.

per al desenvolupament de les inversions de l'Estat a les Illes
Balears.

Palma, 4 de febrer de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

20. Proposta d'acord pel qual s'atorga l'autorització prèvia per
exercir la competència en matèria d'autorització i de disposició
de la despesa corresponent a la convocatòria d'ajudes
individualitzades de menjador escolar per als alumnes que
cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs
escolar 2014-2015.

V)

21. Proposta d'acord d'aprovació del Projecte de llei pel qual es
regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de
desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries.

A les Preguntes RGE núm. 192/15 i 193/15, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a gestió de
ports i a gestió del Port de Maó, II. (BOPIB núm. 184, de 30 de
gener de 2015).

22. Proposta d'acord per atorgar autorització prèvia per
subscriure el Conveni de colAlaboració entre el Consorci Borsa
d'Allotjaments Turístic i l'Ajuntament de Muro per a l'execució
de les obres del projecte "Bulevard de Platja de Muro-Fase B.

Ordre de Publicació

En quina situació es troba la transferència parcial de la
gestió dels ports de l'APB a favor de la CAIB? I la del Port de
Maó?
Pendents de decisió estatal.

23. Proposta d'acord per atorgar autorització prèvia per
subscriure el Conveni de colAlaboració entre el Consorci Borsa
d'Allotjaments Turístics i l'Ajuntament de Marratxí per a
l'execució de les obres del projecte "Recinte firal de Marratxí".

Palma, 4 de febrer de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

24. Proposta d'acord pel qual es declara zona turística madura
el nucli de Santa Ponça (terme municipal de Calvià).
3.17. INFORMACIÓ
25. Proposta d'acord per a la tramitació del procediment de
reconeixement extrajudicial de crèdit relatiu a la despesa
conformada en subministrament de farmàcia hospitalària i
productes sanitaris per als usuaris del Servei de Salut de les Illes
Balears (resta de 2013 fins al setembre de 2014).
26. Proposta d'acord d'autorització de la formalització
d'endeutament a llarg termini per un import de 270,06 milions
d'euros per mitjà de l'ampliació del contracte de préstec subscrit
per la comunitat autònoma de les Illes Balears amb el Fons de
liquiditat autonòmic l'any 2014, d'acord amb l'autorització de
l'article 24 de la Llei 8/2013.
27. Proposta d'acord pel qual s'atorga l'autorització prèvia al
director general del Servei de Salut de les Illes Balears per
exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de
la despesa de l'expedient d'interessos de demora, que es
correspon amb el procediment ordinari 337/13 del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears.
Palma, 22 de gener de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 191/15, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a gestió del Port de Maó.
(BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
Manté la Conselleria de Turisme i Esports la voluntat de
reclamar la gestió parcial del Port de Maó després de conèixer
les conclusions de l'Informe sobre la repercusión económica de
la potencial transferencia parcial en la gestión de los puertos
pertenecientes a la APB a favor de la comunidad autónoma de
las Illes Balears?

Ordre de Publicació
A)

Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 1649/15 i 1645/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer de 2015, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades per la
diputada Sra. Francesca L. Armengol i Socías i pel diputat Sr.
Marc Pons i Pons, ambdós del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a explotació laboral i a deute a final de legislatura
(BOPIB núm. 186, de 13 de febrer d'enguany) per les preguntes
RGE núm. 1808/15 i 1809/15, relatives a irregularitats del Partit
Popular i a compliment del codi ètic del PP (publicades en
aquest BOPIB), respectivament.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

B)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 1298/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1666/15,
presentat per la diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, i accepta la retirada de la pregunta
esmentada, relativa a mestre industrial sense títol d'enginyer
tècnic, publicada al BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Salut per a les preguntes amb solAlicitud
de resposta escrita RGE 4416/14 a 4420/14, 4422/14, 4429/14,
4432/14, 4676/14 a 4679/14, 5073/14 a 5078/14, 5728/14,
5999/14 a 6003/14 i 6005/14 a 6007/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer de 2015, admet a tràmit els escrits RGE núm.
1658/15 i 1734/15, presentats pel Grup Parlamentari MÉS, i
acorda que s'incloguin les preguntes esmentades, de la diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, relatives a operació
d’osteocondritis a l’Hospital d’Inca (IV i VI), a llista d’espera
quirúrgica de traumatologia a l’Hospital d’Inca, a l’Hospital de
Manacor, a l’Hospital de Son Espases i a l’Hospital de Son
Llàtzer, a intervenció quirúrgica per infecció a l’Hospital de
Can Misses, a infeccions lligades a intervenció quirúrgica a
l’Hospital de Manacor, a pensionistes i medicaments, 2011,
2012, 2013 i 2010, a Hospital Son Espases, Hospital d’Inca,
Hospital de Manacor, Hospital Son Llàtzer, Hospital Can
Misses, Hospital Mateu Orfila, compatibilitats, a metge
preventista a l’Hospital de Son Espases a nounats Hospital
d’Inca, gener, febrer, març i abril 2014, a nounats Hospital
d’Inca traslladats, maig 2014, a nounats Hospital d’Inca morts,
2014, a nounats Hospital de Son Espases morts, 2014, a nounats
Hospital de Manacor morts, 2014, a nounats Hospital d’Inca
morts, gener, febrer, març, abril i maig 2014, a nounats Hospital
de Son Espases morts, gener, febrer, març, abril i maig 2014 i
a servei de guàrdia al servei d’urgències de pediatria de
l’Hospital d’Inca (BOPIB núm. 149, 150, 151, 153 i 154, de 2,
9, 16 i 30 de maig i de 6 de juny de 2014) a l'ordre del dia de la
propera sessió de la Comissió de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans per a
les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE 7255/14,
7256/14, 7298/14, 7299/14, 9148/14 a 9150/14, 9158/14,
9160/14, 11457/14 a 11464/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1659/15,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i acorda que s'incloguin
les preguntes esmentades, de la diputada Sra. Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a programa Proper (I i II), a Son Güells (I
i II), a elaboració dels PIA, a PIA, ajudes econòmiques 2014 i
2013, a PIA, prestació d’ajuda a domicili 2014 i 2013, a
copagament servei d’ajuda a domicili dependència 2014, a
PIAS, Servei d’ajuda a domicili de gener a octubre de 2014, a
PIAS, ajuda econòmica de dependència, de gener a octubre de
2014, a PIAS Palma, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
Servei d’ajuda a domicili per dependència pendents (BOPIB
núm. 161, 169 i 178, de 25 de juliol, 17 d'octubre i 12 de
desembre de 2014) a l'ordre del dia de la propera sessió de la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Economia per a les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita RGE 4822/14 a 4826/14, 4828/14
a 4831/14 i 4843/14 a 4847/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1660/15,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i acorda que s'incloguin
les preguntes esmentades, de la diputada Sra. Fina Santiago i
Rodríguez, relatives a seguiment de la llengua blava 2009-2013,
a explotacions investigades 2010-2013, a analítiques referents
a la malaltia de les vaques boges 2009-2013 (BOPIB núm. 150,
de 9 de maig de 2014) a l'ordre del dia de la propera sessió de
la Comissió d'Economia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Economia per a les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita RGE 8643/14 a 8656/14,
8660/14, 8661/14, 9922/14, 9225/14 a 9232/14, 9260/14,
9262/14 a 9271/14, 10136/14 a 10139/14 i 10510/14 a
10513/14.

BOPIB núm. 187 - 20 de febrer de 2015
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer de 2015, admet a tràmit els escrits RGE núm.
1692/15, 1693/15 i 1694/15, presentats per la diputada Sra.
Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, i
acorda que s'incloguin les preguntes esmentades, relatives a
formació amb compromís de contractació (I a VI), a
intermediació (I a VIII), a recursos del Programa de Garantia
Juvenil, a finançament del Programa de Garantia Juvenil, a
servei d’orientació laboral (I i II), a treball a temps parcial (I, IV
a XI), a treball fix discontinu (I, III a VII), a servei
d’intermediació laboral (I i II), a dades laborals (I a IV) (BOPIB
núm. 166, 169, 173 i 175, de 26 de setembre, 17 d'octubre i 7 i
21 de novembre de 2014) a l'ordre del dia de la propera sessió
de la Comissió d'Economia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
G)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE
9024/14 a 9026/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1695/15,
presentat per la diputada Sra. Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, i acorda que s'incloguin les preguntes
esmentades, relatives a funcionament dels escorxadors a les Illes
(I i II) i a expedients a la Comissió Balear de Medi Ambient
(BOPIB núm. 168, de 10 d'octubre de 2014) a l'ordre del dia de
la propera sessió de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
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2014) a l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió de
Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
I)
Manifestació del Govern de les Illes Balears del criteri
favorable respecte de la presa en consideració i de la
conformitat amb la tramitació de la Proposició de llei RGE
núm. 1410/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1799/15,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual
comunica el criteri favorable respecte de la presa en
consideració i la conformitat amb la tramitació de la proposició
de llei esmentada, de drets i garanties de la persona en el procés
de morir, presentada pels grups Parlamentaris Socialista,
Popular i MÉS i pels diputats no adscrits (publicada al BOPIB
núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
J)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials a
la Proposició de llei de transparència, bona administració i del
bon govern de les Illes Balears /RGE núm. 156/15 (esmena a
la totalitat aprovada del Grup Parlamentari Popular).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1917/15,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb l'establert a l'article 98 del Reglament de la cambra, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes parcials a la
proposició no de llei esmentada fins dia 17 de febrer de 2015.

H)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Salut per a les preguntes amb solAlicitud
de resposta escrita RGE 11564/14 a 11573/14 i 11890/14 a
11892/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1806/15,
presentat pel diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, i acorda que s'incloguin les preguntes
esmentades, relatives a prescripcions a de medicaments
antiretrovirals pel tractament per la infecció per VIH/SIDA (I a
IV), a analítiques específiques per determinar una infecció per
VIH/SIDA (I a II), a activitats programes de prevenció
relacionades amb infecció per VIH/SIDA (I a IV); a abonament
de productivitats variables (I i II) i a llocs de treball de directius
i de gestió (BOPIB núm. 178 i 180, de 12 i 23 de desembre de

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de
2015.
- Pàg. 12062 i 12087. Respostes a preguntes formulades en el
Ple, apartat J).
On diu: RGE núm. 751/15, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 749/15, ...

BOPIB núm. 187 - 20 de febrer de 2015

12309

12310

BOPIB núm. 187 - 20 de febrer de 2015

BOPIB núm. 187 - 20 de febrer de 2015

12311

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

