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3768
BW) RGE núm. 17141/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Santanyí a 1 de desembre de 2016.
3768
BX) RGE núm. 17142/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Selva a 1 de desembre de 2016.
3768
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BY) RGE núm. 17143/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sencelles a 1 de desembre de 2016.
3769
BZ) RGE núm. 17144/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de desembre de 2016.
3769
CA) RGE núm. 17145/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sineu a 1 de desembre de 2016.
3769
CB) RGE núm. 17146/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Sóller a 1 de desembre de 2016.
3769
CC) RGE núm. 17147/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Son Servera a 1 de desembre de 2016.
3769
CD) RGE núm. 17148/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de desembre de 2016.
3769
CE) RGE núm. 17149/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
a l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de desembre de 2016.
3770
CF) RGE núm. 17150/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular d'Eivissa a 1 de desembre de 2016.
3770
CG) RGE núm. 17151/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Formentera a 1 de desembre de 2016.
3770
CH) RGE núm. 17152/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Mallorca a 1 de desembre de 2016.
3770
CI) RGE núm. 17153/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments pendents
al Consell Insular de Menorca a 1 de desembre de 2016.
3770
CJ) RGE núm. 17154/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern amb
el Consell d'Eivissa el mes de desembre.
3770
CK) RGE núm. 17155/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern amb
el Consell de Formentera el mes de desembre.
3771
CL) RGE núm. 17156/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern amb
el Consell de Mallorca el mes de desembre.
3771
CM) RGE núm. 17157/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern amb
el Consell de Menorca el mes de desembre.
3771
CN) RGE núm. 17158/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior a 1 de desembre de 2016.
3771
CO) RGE núm. 17159/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró a 1 de desembre de 2016.
3771
CP) RGE núm. 17160/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de desembre de 2016.
3771
CQ) RGE núm. 17161/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 de desembre de 2016.
3771
CR) RGE núm. 17162/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Andratx a 1 de desembre de 2016.
3772
CS) RGE núm. 17163/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany a 1 de desembre de 2016.
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CT) RGE núm. 17164/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a 1 de desembre de 2016.
3772
CU) RGE núm. 17165/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de desembre de 2016.
3772
CV) RGE núm. 17166/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Binissalem a 1 de desembre de 2016.
3772
CW) RGE núm. 17167/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger a 1 de desembre de 2016.
3772
CX) RGE núm. 17168/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Bunyola a 1 de desembre de 2016.
3773
CY) RGE núm. 17169/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià a 1 de desembre de 2016.
3773
CZ) RGE núm. 17170/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Campanet a 1 de desembre de 2016.
3773
DA) RGE núm. 17171/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Campos a 1 de desembre de 2016.
3773
DB) RGE núm. 17172/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 de desembre de 2016.
3773
DC) RGE núm. 17173/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de desembre de 2016.
3773
DD) RGE núm. 17174/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Consell a 1 de desembre de 2016.
3774
DE) RGE núm. 17175/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx a 1 de desembre de 2016.
3774
DF) RGE núm. 17176/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià a 1 de desembre de 2016.
3774
DG) RGE núm. 17177/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de desembre de 2016.
3774
DH) RGE núm. 17178/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de desembre de 2016.
3774
DI) RGE núm. 17179/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de desembre de 2016.
3774
DJ) RGE núm. 17180/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de desembre de 2016.
3775
DK) RGE núm. 17181/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca a 1 de desembre de 2016.
3775
DL) RGE núm. 17182/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 de desembre de 2016.
3775
DM) RGE núm. 17183/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de desembre de 2016.
3775
DN) RGE núm. 17184/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 de desembre de 2016.
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DO) RGE núm. 17185/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 de desembre de 2016.
3775
DP) RGE núm. 17186/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Formentera a 1 de desembre de 2016.
3776
DQ) RGE núm. 17187/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de desembre de 2016.
3776
DR) RGE núm. 17188/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a 1 de desembre de 2016.
3776
DS) RGE núm. 17189/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de desembre de 2016.
3776
DT) RGE núm. 17190/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 de desembre de 2016.
3776
DU) RGE núm. 17191/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí a 1 de desembre de 2016.
3776
DV) RGE núm. 17192/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de desembre de 2016.
3777
DW) RGE núm. 17193/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Manacor a 1 de desembre de 2016.
3777
DX) RGE núm. 17194/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de desembre de 2016.
3777
DY) RGE núm. 17195/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó a 1 de desembre de 2016.
3777
DZ) RGE núm. 17196/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de desembre de 2016.
3777
EA) RGE núm. 17197/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 de desembre de 2016.
3777
EB) RGE núm. 17198/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 de desembre de 2016.
3778
EC) RGE núm. 17199/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro a 1 de desembre de 2016.
3778
ED) RGE núm. 17200/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma de Mallorca a 1 de desembre de 2016.
3778
EE) RGE núm. 17201/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra a 1 de desembre de 2016.
3778
EF) RGE núm. 17202/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Pollença a 1 de desembre de 2016.
3778
EG) RGE núm. 17203/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Porreres a 1 de desembre de 2016.
3778
EH) RGE núm. 17204/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de desembre de 2016.
3779
EI) RGE núm. 17205/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de desembre de 2016.
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EJ) RGE núm. 17206/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de desembre de 2016.
3779
EK) RGE núm. 17207/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de desembre de 2016.
3779
EL) RGE núm. 17208/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de desembre de 2016.
3779
EM) RGE núm. 17209/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de desembre de 2016.
3779
EN) RGE núm. 17210/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de desembre de 2016.
3780
EO) RGE núm. 17211/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de desembre de 2016.
3780
EP) RGE núm. 17212/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de desembre de 2016.
3780
EQ) RGE núm. 17213/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 de desembre de 2016.
3780
ER) RGE núm. 17214/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de desembre de 2016.
3780
ES) RGE núm. 17215/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de desembre de 2016.
3780
ET) RGE núm. 17216/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 de desembre de 2016.
3781
EU) RGE núm. 17217/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva a 1 de desembre de 2016.
3781
EV) RGE núm. 17218/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 de desembre de 2016.
3781
EW) RGE núm. 17219/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de desembre de 2016.
3781
EX) RGE núm. 17220/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu a 1 de desembre de 2016.
3781
EY) RGE núm. 17221/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller a 1 de desembre de 2016.
3781
EZ) RGE núm. 17222/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 de desembre de 2016.
3782
FA) RGE núm. 17223/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de desembre de 2016.
3782
FB) RGE núm. 17224/16, del diputat Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute del Govern de
les Illes Balears amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de desembre de 2016.
3782

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 17248/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació
amb empreses pantalla.
3782
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A les preguntes RGE núm. 13224/16 a 13290/16, de la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a legalització de places turístiques a tots els municipis de les Illes Balears l’any 2010.
3782
B) A les preguntes RGE núm. 13683/16 a 13774/16, del diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relatives
a desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics enregistrats, a persones formades per utilitzar-los, a entitats acreditades per donar
formació, a comunicacions d’utilització i a cursos homologats per a la utilització a les Illes, a Eivissa, a Formentera, a Menorca, a
Mallorca i a tots els municipis de les Illes Balears.
3783
C) A les preguntes RGE núm. 14027/16 a 14108/16, 14109/16 a 14209/16 i 14210/16 a 14310/16, del diputat Sr. Enric Casanova
i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a matrícules a les escoles de música a tots els municipis de les Illes Balears durant
els cursos 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016 i 2016/2017 (I-II-III).
3783
D) A la pregunta RGE núm. 14655/16, de la diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament del centre de salut de Sant Joan de Labritja.
3785
E) A la pregunta RGE núm. 14785/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a redefinició del model assistencial de drogodependències.
3785
F) A la pregunta RGE núm. 14786/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a integració dins Atenció Primària dels centres d'atenció a les drogodependències.
3785
G) A la pregunta RGE núm. 14787/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a model assistencial a les drogodependències.
3786
H) A la pregunta RGE núm. 14789/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a programa específic de mediació, atenció psicològica i atenció a la sexualitat de les donen que hagin patit mutilació genital femenina.
3786
I) A la pregunta RGE núm. 14791/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a unitat de psiquiatria infantojuvenil de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
3786
J) A la pregunta RGE núm. 14792/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a unitat de psiquiatria infantojuvenil de l'Àrea de Salut de Menorca.
3786
K) A la pregunta RGE núm. 14793/16, de la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora en matèria de salut d'Atenció Primària.
3786
L) A la pregunta RGE núm. 14836/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa de
l'activitat quirúrgica extraordinària no concertada el 2016.
3787
M) A la pregunta RGE núm. 14837/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa de
l'activitat quirúrgica extraordinària concertada el 2016.
3787
N) A la pregunta RGE núm. 14838/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
externes per especialistes el matí, 2016.
3787
O) A la pregunta RGE núm. 14839/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
externes per especialistes la tarda, 2016.
3787
P) A la pregunta RGE núm. 14840/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
externes per especialistes el matí d'activitat extraordinària, 2016.
3787
Q) A la pregunta RGE núm. 14841/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consultes
externes per especialistes la tarda d'activitat extraordinària, 2016.
3787
R) A la pregunta RGE núm. 14843/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa real
de l'activitat extraordinària per consultes externes.
3787
S) A la pregunta RGE núm. 14845/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
radiològiques realitzades en horari de matí, any 2016.
3788
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T) A la pregunta RGE núm. 14846/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
radiològiques realitzades en horari de tarda, any 2016.
3788
U) A la pregunta RGE núm. 14847/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
radiològiques concertades, any 2016.
3788
V) A la pregunta RGE núm. 14848/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
radiologia extraordinària, any 2016.
3788
W) A la pregunta RGE núm. 14849/16, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
radiologia concertada, any 2016.
3788
X) A la pregunta RGE núm. 14964/16, de la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Escola de malalts.
3788
Y) A la pregunta RGE núm. 14966/16, de la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accessos a Can Misses.
3788
Z) A la pregunta RGE núm. 14967/16, de la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Hospital de Manacor.
3789
AA) A la pregunta RGE núm. 14970/16, de la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla integral VIH-SIDA 2016-2020.
3789
AB) A la pregunta RGE núm. 15114/16, de la diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a peticions per mesurar el camp electromagnètic d'antener de telefonia mòbil.
3789
AC) A la pregunta RGE núm. 15187/16, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de llei de remodelació del carrer Eucaliptus de Peguera.
3789
AD) A la pregunta RGE núm. 15188/16, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de reforma d'accessos i espais públics de Cala Major.
3789
AE) A la pregunta RGE núm. 15189/16, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de reforma i semipeatonització de MA.2220.
3789
AF) A la pregunta RGE núm. 15190/16, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de carril bici Calonge-Camp de futbol Cala D'Or.
3789
AG) A la pregunta RGE núm. 15192/16, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de soterrament de contenidors RSU Platja de Palma.
3790
AH) A la pregunta RGE núm. 15193/16, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de drenatge de pluvials de la Colònia de Sant Jordi.
3790
AI) A la pregunta RGE núm. 15194/16, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de ruta cicloturística de la Badia d'Alcúdia.
3790
AJ) A la pregunta RGE núm. 15195/16, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de reparació i millora de la xarxa cicloturística.
3790
AK) A la pregunta RGE núm. 15196/16, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de renovació del paviment del carrer S'Espalmador de Cala d'Or.
3790
AL) A la pregunta RGE núm. 15197/16, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de reforma del Passeig Marítim de Cala Bona.
3790
AM) A la pregunta RGE núm. 15198/16, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
d'adequació de sales al Museu del Molinar de Montuïri.
3790
AN) A la pregunta RGE núm. 15199/16, del diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de manteniment del paviment del Passeig Marítim, fase II.
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3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 17068/16.
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B) Habilitació del període de 15 a 31 de gener de 2017, inclosos dilluns i dissabtes, per tal que la Comissió no permanent
d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa pugui realitzar les compareixences sol·licitades (escrit RGE núm. 16982/16).
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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
29 de novembre de 2016, aprovà la Llei de modificació de la
Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de
Mallorca.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 23/2006,
DE 20 DE DESEMBRE,
DE CAPITALITAT DE PALMA DE MALLORCA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Mitjançant la Llei 6/2012, de 6 de juny, de modificació de
la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de
Mallorca, es va canviar la denominació oficial de la ciutat i es
va establir la de Palma de Mallorca en lloc de l'anterior Palma,
un canvi justificat, segons l'exposició de motius de la dita llei,
per l'acord del Ple de l'Ajuntament de Palma de "recuperar el
topònim del municipi amb la denominació tradicional de Palma
de Mallorca".
De fet, però, la denominació de la ciutat ha estat Palma des
de la dominació romana fins a l'arribada dels musulmans.
Després de la Conquesta de 1229 la ciutat fou designada amb
el nom de Mallorca, igual que la resta de l'illa. A principis del
segle XVIII es va reintroduir el nom de Palma i de llavors ençà
ha estat la denominació utilitzada durant més temps.
A més de ser la primera denominació de la ciutat i la
utilitzada durant un període més extens, aquest topònim apareix
a la gran majoria de la documentació oficial. En aquest sentit
és molt significatiu d'aquest reconeixement com a nom propi de
la ciutat l'ús que en fa l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
que al seu article 7 estableix que "la capital de les Illes Balears
és la ciutat de Palma". D'altra banda, el Decret 36/1988, de 14
d'abril, que recull les formes oficials dels topònims balears,
ampliat pel Decret 61/1990, de 31 de maig, estableix també
aquesta denominació com a pròpia de la ciutat.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Palma va acordar
proposar la modificació de la Llei de capitalitat per
incorporar-hi la denominació de Palma com a oficial de la
ciutat.
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Article 1
Derogació de l'article 1 de la Llei 6/2012, de 6 de juny, de
modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca
Se substituirà al títol i a tot el text de la Llei 23/2006, de 20
de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, la
denominació de “Palma de Mallorca” per “Palma”.
Article 2
S’introdueix un nou article 88 bis, a continuació de l’article
88, a la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de
Palma de Mallorca, amb el següent contingut:
“Article 88 bis
Atesa la consideració de la seva doble i triple insularitat
i en el marc dels acords econòmics entre el Govern de les
Illes Balears i l’Ajuntament de Palma que es derivin del
desenvolupament d’aquesta llei, s’han de garantir, en tot cas
i com a mínim, per als residents de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, les mateixes condicions establertes per a les
persones residents a Palma, quant a tarifes i abonaments per
a l’accés a la ciutat des del port i des de l’aeroport.
Així mateix, els estudiants universitaris i de cicles de
formació professional amb residència a Menorca, Eivissa i
Formentera han d’accedir al transport públic en les
mateixes condicions que els residents a Palma.”
Article 3
S’introdueix una nova disposició addicional, la cinquena, a
la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de
Mallorca, amb el següent contingut:
“Disposició addicional cinquena
Als efectes del que preveu l’article 88 bis, s’establiran
els acords de caràcter tècnic i de col·laboració
administrativa corresponents amb els consells insulars per
tal de fer efectiu que els residents a Menorca, Eivissa i
Formentera que hi tenguin dret puguin obtenir els seus títols
de transport a la seva illa de residència.”
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s'oposin al que disposa aquesta llei, la contradiguin
o hi siguin incompatibles.
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 29 de novembre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre de 2016, aprovà la Llei de creació de l'Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
B)
LLEI DE CREACIÓ DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ
I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES
BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

incloure els àmbits insular i municipal, ni altres ens públics i
òrgans estatutaris.
Per contra, hi ha consens en el fet de considerar que el frau
i la corrupció són un problema que frena el desenvolupament
social i econòmic de la societat i en la necessitat de posar-hi
remei.
La persecució i la investigació dels casos de corrupció han
deixat de ser tasques en exclusiva pròpies de l’Estat, els partits
o els governs autonòmics o municipals, i han passat a ser una
prioritat social que s’ha d’exercir mitjançant la implicació
ciutadana.
És, per tant, imprescindible posar més mitjans en tot allò
que afecta la lluita contra el frau i la corrupció, establir
mecanismes de control i fer-los aplicables a tot el sector públic
de les Illes Balears.

I
II
La qualitat de les organitzacions i dels serveis públics i la
qualitat democràtica, en allò que fa referència a l’exercici de
l’acció de govern, són un dret de la ciutadania i, en aquest
sentit, correspon als poders públics vetlar perquè aquest dret
sigui real i efectiu.
La millora de la qualitat democràtica exigeix mesures que
frenin la desafecció i afavoreixin que el vincle entre poders
públics i confiança de la ciutadania es consolidi i maduri. Amb
aquest objectiu, els governs més avançats es doten de mitjans
materials i legals i de valors i mecanismes que faciliten la bona
manera de fer i el control dels responsables públics.
En els darrers temps, aquest posicionament s’ha traduït en
diferents iniciatives governamentals, entre les quals es troben
la generació, la publicació i l’impuls de codis ètics basats en els
millors exemples d’austeritat i honestedat, i també de
transparència i responsabilitat, de les diferents organitzacions
públiques i privades, així com la millora de la rendició de
comptes, mitjançant l’impuls de la cultura de l’avaluació del
disseny, el desenvolupament i els resultats i efectes de les
intervencions públiques.

Els governants de les diferents institucions han d’assegurar
un alt nivell de bones pràctiques i tractar d’impedir, amb tots
els mitjans al seu abast, les que no ho són, mitjançant
polítiques, mesures i infraestructures que garanteixin la
integritat en l’acció i les iniciatives públiques.
Els gestors públics han d’ajustar les seves actuacions al
compliment de la legalitat vigent; han de promoure i respectar
els drets humans i les llibertats dels ciutadans i de les
ciutadanes; han d’evitar tota actuació que pugui produir
discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social; i han
de vetlar per l’interès general evitant el conflicte d’interessos.
No han d’acceptar cap tracte de favor o situació que impliqui
privilegi o avantatge injustificat.
Les activitats públiques rellevants dels governants i gestors
públics han de ser transparents; aquests han d’administrar els
recursos públics amb austeritat i evitar actuacions que puguin
menyscabar la dignitat amb la qual s’ha d’exercir el càrrec
públic.

En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears
s’han de destacar tres iniciatives: la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i alts
càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que crea
el Registre d’interessos i activitats i el Registre de patrimoni;
la disposició addicional divuitena de la Llei 25/2006, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i administratives, que regula
la transparència i el control dels càrrecs públics de les Illes
Balears i crea la denominada Oficina de Transparència i
Control del Patrimoni de Càrrecs Públics de les Illes Balears;
i la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del
bon govern, que recull principis ètics, regles de conducta i
obligacions de governança, i crea l’Oficina d’Avaluació
Pública de les Illes Balears, a la qual atribueix funcions de
control i investigació, i també la gestió dels registres
d’interessos i activitats i de patrimoni.

Per això, aquesta llei s’inspira en els principis que informen
l’actuació dels governants i dels gestors públics de les Illes
Balears.

Malauradament, aquestes iniciatives no s’han desenvolupat
en tot l’abast previst, sinó que s’han mantingut disperses, en
diferents òrgans i ens, i s’han limitat a l’àmbit autonòmic, sense

Entre les funcions de l’Oficina destaca la tasca
investigadora que se li encomana. És una eina de la lluita contra
el frau i la corrupció, i, en l’àmbit territorial de les Illes
Balears, l’Oficina té com a objectiu prevenir i investigar

L’efectivitat de l’aplicació dels principis informadors
d’aquesta llei no pot obviar l’establiment de mecanismes de
prevenció, control i assessorament, que es concreten en la
creació d’una institució específicament adreçada a preservar els
principis que informen l’actuació dels governants i dels gestors
públics de les Illes Balears.
Per això, es crea l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears i se la dota de les eines necessàries
per reforçar la prevenció i l’autocontrol i assegurar les bones
pràctiques en l’Administració pública i en el sector públic que
s’hi relaciona.
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possibles casos d’ús o de destinació fraudulents de fons públics
o qualsevol aprofitament il·lícit, derivat de conductes que
comportin conflicte d’interessos o l’ús particular
d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal
al servei del sector públic.
Així, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a
les Illes Balears té com a finalitats principals fomentar els
valors i els principis d’ètica pública i d’integritat; dur a terme
el seguiment de les obligacions que estableixen aquesta i altres
lleis; i prevenir i investigar activitats que resultin contràries a
això.
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L’àmbit d’actuació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció a les Illes Balears comprèn el sector públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars,
de la resta d’ens locals i d’altres òrgans estatutaris i ens públics,
inclosos consorcis i mancomunitats, en el marc de les
competències que estableix l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, sempre respectant el principi d’autonomia que en cada
cas correspongui.

Cal assenyalar que els organismes de control que hi ha a les
Illes Balears s’han evidenciat necessaris però insuficients pel
que fa a la lluita contra la corrupció.

El compliment de les funcions de l’Oficina s’entén sens
perjudici de les encomanades a altres òrgans, els quals
complementa actuant en diferents estadis operatius, com ara la
Intervenció General i institucions com el Síndic de Greuges o
la Sindicatura de Comptes i els equivalents insulars i
municipals, i amb exempció de les que corresponen, de manera
exclusiva, a l’autoritat judicial i al ministeri fiscal.

Per tant, cal crear un organisme nou i específic, coordinat
adequadament amb els ens de control existents, per evitar
disfuncions i per establir patrons d’actuació conjunta,
intercanviar informació i compartir experiències, la qual cosa
necessàriament ha de dur a millorar els resultats de les
polítiques públiques i a assolir el màxim grau de transparència.

Finalment, s’han establert els principis que informen el
procediment d’actuació de l’Oficina en matèria d’investigació
i inspecció, que han de ser objecte del desenvolupament
normatiu. L’actuació de l’Oficina ha de respectar sempre els
drets i les garanties dels ciutadans, la presumpció d’innocència
i el principi de proporcionalitat.

La creació d’aquesta oficina compleix allò que disposa
l’article 6 de la Convenció de les Nacions Unides contra la
corrupció, aprovada a Nova York el 31 d’octubre de 2003, pel
fet que garanteix l’existència d’un òrgan especialitzat i
independent encarregat de prevenir la corrupció.

III

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears s’adscriu al Parlament, la qual cosa la legitima i en
garanteix la independència i l’autonomia, per tal de complir
amb equanimitat i eficàcia les funcions encomanades.
Correspon al Parlament el control de l’actuació de l’Oficina
i el nomenament i el cessament del director o la directora,
d’acord amb el que estableix aquesta llei.
En la seva regulació, atenent els referents institucionals
europeus, s’ha optat per un model més avançat pel que fa a
l’autonomia en l’actuació de l’Oficina, amb la dotació, alhora,
de funcions preventives en l’àmbit de la prospecció i de
l’avaluació d’àrees de risc.
És necessari que els poders públics de les Illes Balears
estableixin mecanismes d’informació a la societat, de control
intern de les seves organitzacions i d’avaluació i gestió de riscs
en matèria de lluita contra la corrupció. Aquestes funcions són
complementàries però també importants, atès que l’Oficina pot
instar un procés judicial i actuar com a institució adreçada a
constatar eventuals irregularitats i desviacions del poder o com
a denunciant qualificat, d’acord amb les seves funcions i
potestats.
Des del vessant preventiu, es potencia el paper de la societat
civil i s’atorga a l’Oficina la funció d’impulsar iniciatives
destinades a fomentar la consciència i la participació ciutadanes
a favor de la transparència i l’ètica en l’actuació pública,
vertebrant un nou eix de control que pugui derivar en entitats
de caràcter civil com, per exemple, observatoris ciutadans de
lluita contra el frau o la corrupció.

Aquesta llei es desenvolupa en un títol preliminar i tres
títols més, trenta-sis articles, tres disposicions addicionals, una
disposició transitòria, una disposició derogatòria i quatre
disposicions finals.
El títol preliminar, «Disposicions generals», que està format
per tres articles, recull l’objecte, l’àmbit d’aplicació i els
principis generals.
El títol I estableix la creació de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears amb la finalitat de
fomentar els valors i els principis que informen aquesta llei i de
dur a terme el seguiment de les obligacions que estableixen
aquesta i altres lleis, així com prevenir i investigar activitats
que resultin contràries a això.
Per garantir-ne la independència i l’autonomia funcional,
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears s’adscriu al Parlament de les Illes Balears.
El títol II regula les obligacions dels càrrecs públics en
relació amb la informació sobre declaracions patrimonials.
En el títol III es regula el corresponent règim sancionador,
que s’ordena en dos capítols, relatius a infraccions i sancions i
a procediment sancionador, respectivament.
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquesta llei és crear i regular l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, que
depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears i
exerceix les seves funcions amb plena independència, sotmesa
únicament a l’ordenament jurídic.
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Article 2
Àmbit subjectiu i objectiu d’aplicació
1. Aquesta llei és aplicable a:
a) El Govern de les Illes Balears, l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector
públic instrumental, integrat pels organismes autònoms, les
entitats públiques empresarials, les societats mercantils
públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que
estiguin sota la dependència de l’Administració de la comunitat
autònoma o que hi estiguin vinculats.
b) Els consells insulars i els ens que en depenen o s’hi
vinculen, inclosos els consorcis.
c) Els municipis i altres ens de l’Administració local de les
Illes Balears, i també els ens que en depenen o s’hi vinculen,
inclosos mancomunitats i consorcis.
d) El Parlament de les Illes Balears.
e) La Sindicatura de Comptes, el Consell Consultiu, el
Consell Econòmic i Social, l’Agència Tributària de les Illes
Balears i, en general, tots els òrgans estatutaris i les entitats
públiques de les Illes Balears.
f) La Universitat de les Illes Balears.
g) Qualsevol ens amb participació pública en la seva
personalitat jurídica o que tengui com a origen fons públics en
el seu capital social o accionariat.
2. En conseqüència, entren en l’àmbit d’aplicació de la llei les
activitats que, susceptibles de generar frau, corrupció o una
situació d’il·legalitat que afecti els interessos generals, duguin
a terme els càrrecs públics següents:
a) Els membres del Govern de les Illes Balears, la resta
d’alts càrrecs i el personal eventual de l’Administració
autonòmica, sigui quina sigui la seva denominació.
b) Les persones titulars dels òrgans directius dels ens que
formen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
c) Els membres dels òrgans de govern, els càrrecs electes,
altres alts càrrecs i el personal eventual dels consells insulars i
de la resta d’entitats locals de les Illes Balears, sigui quina sigui
la seva denominació.
d) Els diputats i les diputades del Parlament de les Illes
Balears.
e) Els càrrecs públics de qualsevol dels òrgans estatutaris i
legals quan estiguin dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/1996,
de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
f) Les persones titulars dels òrgans directius de la
Universitat de les Illes Balears.
g) Les persones titulars dels òrgans directius de qualsevol
entitat o organisme, de dret públic o privat, dependent de
qualsevol d’aquests òrgans o que hi estigui vinculat, en tots els
aspectes en què aquesta llei ho determini expressament.
3. L’actuació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció, addicionalment, en la mesura que calgui per complir
les seves funcions, pot incloure les activitats de persones
físiques i jurídiques, públiques o privades, que,
independentment de la seva forma jurídica, siguin perceptores
de subvencions públiques, a l’efecte de comprovar la destinació
i l’ús de subvencions; gestionin fons públics; prestin serveis

públics i els gestionin mitjançant qualsevol de les modalitats de
gestió de serveis públics previstes en dret; o exerceixin
potestats administratives, en relació amb la gestió comptable,
econòmica i financera del servei o l’obra i amb les altres
obligacions que derivin del contracte o de la llei.
Article 3
Principis generals
Aquesta llei s’inspira en els principis següents:
a) Principis d’integritat, objectivitat, neutralitat,
imparcialitat, confidencialitat i dedicació al servei públic.
b) Principis de legalitat, presumpció d’innocència,
coordinació, eficàcia, eficiència i economia en el compliment
dels objectius i finalitats públics.
c) Principis de responsabilitat, transparència i rendició de
comptes.
TÍTOL I
OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA
CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS
Capítol I
Disposicions generals
Article 4
Naturalesa i finalitats
1. Amb la finalitat de fomentar els valors i els principis que
informen aquesta llei, i de fer el seguiment de les obligacions
que estableix la legalitat vigent, així com de prevenir i
investigar activitats que resultin contràries a això, es crea
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears, que depèn orgànicament del Parlament de les Illes
Balears.
2. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció exerceix
les seves funcions amb independència plena i autonomia
funcional, sotmesa a aquesta llei i a la resta de l’ordenament
jurídic.
Article 5
Funcions
L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears té les funcions següents:
a) En relació amb l’ètica pública:
1r. Fomentar els valors i els principis d’ètica pública i
d’integritat, i vetlar perquè es compleixin, amb una
incidència especial en la gestió de serveis públics, de
contractacions, de convenis i d’ajuts i subvencions.
2n. Estudiar, promoure i impulsar l’aplicació de bones
pràctiques en la gestió pública i en la prevenció i la lluita
contra la corrupció, amb la finalitat de garantir la destinació
i l’ús dels fons públics a la prestació dels serveis públics.
3r. Col·laborar, a sol·licitud de l’òrgan o la institució
competents, en la formació del personal en tot allò a què fa
referència aquesta llei.
4t. Assessorar i formular propostes i recomanacions al
Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears
i als òrgans de govern dels consells insulars, dels municipis
i de la resta de les administracions públiques de l’àmbit
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territorial de les Illes Balears i dels ens que en depenen o
s’hi vinculen, amb l’objectiu d’adoptar mesures de
prevenció i lluita contra la corrupció.
5è. Establir relacions de col·laboració i d’elaboració de
propostes d’actuació amb organismes de l’Estat, de les
comunitats autònomes o de la Unió Europea, amb funcions
similars.
b) En relació amb la integritat:
1r. Gestionar el Registre de declaracions patrimonials i
d’activitats en els termes que regula aquesta llei. A aquest
efecte, és l’encarregada de requerir a les persones de les
quals s’hagi disposat el nomenament o el cessament en un
càrrec públic que compleixin les obligacions previstes en
aquesta llei; també és la responsable de la custòdia, la
seguretat i la indemnitat de les dades i els documents que
figurin en aquest registre, a més de la publicació de la
informació d’acord amb aquesta llei, la normativa que
regula la publicitat activa i la protecció de dades.
2n. Comprovar i investigar la justificació de les variacions
en forma d’increment del patrimoni dels càrrecs públics.
L’Oficina realitzarà la investigació d’aquests increments
sempre que s’emeti informe que motivi l’acció
investigadora abans de l’inici del procediment.
3r. Vetlar pel compliment del règim d’incompatibilitats dels
càrrecs públics.
4t. Dirimir els casos de conflictes d’interessos.
c) En relació amb la prevenció, la investigació i la lluita
contra la corrupció:
1r. Dur a terme estudis i anàlisis de riscs previs en activitats
relacionades amb els contractes, els ajuts o les subvencions
públics, inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, que
permetin fer la inspecció o el seguiment de la dita activitat.
2n. Promoure i impulsar mesures en matèria de lluita contra
la corrupció i contra qualsevol activitat il·legal o a la
deguda gestió dels fons públics, inclosa la comunicació a
l’autoritat judicial o al ministeri fiscal del resultat de les
investigacions, quan sigui procedent.
3r. Prevenir i alertar en relació amb conductes del personal
i dels càrrecs públics que comportin conflicte d’interessos,
que consisteixin en l’ús o abús, en benefici privat,
d’informacions que tenguin per raó de les seves funcions,
o que tenguin o puguin tenir com a resultat la destinació o
l’ús irregulars de fons públics o de qualsevol altre
aprofitament contrari a l’ordenament jurídic.
4t. Investigar o inspeccionar possibles casos d’ús o
destinació irregulars de fons públics, i també les conductes
oposades a la integritat o contràries als principis
d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
5è. Col·laborar amb l’elaboració dels dictàmens sol·licitats
per comissions parlamentàries d’investigació o per la
comissió parlamentària corresponent, sobre assumptes en
relació amb els quals hi hagi indicis d’ús o destinació
irregulars de fons públics o d’un ús il·legítim i en benefici
privat de la condició pública d’un càrrec. A l’efecte del que
estableix aquesta disposició, el director o la directora de
l’Oficina ha d’informar d’ofici els òrgans competents
perquè exerceixin les iniciatives que els corresponguin.
6è. Des de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears es podran proposar canvis
legislatius i normatius en matèria de sancions i mesures a
adoptar en el conjunt dels ens inclosos en l’àmbit
d’actuació d’aquesta llei.
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Article 6
Delimitació de les funcions
1. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears actua en tot cas en col·laboració, i amb el respecte
a les funcions que els corresponen, amb altres òrgans i entitats
públiques de les Illes Balears que exerceixen competències de
control i supervisió de l’actuació del Govern, de les
administracions públiques i de la resta d’ens del sector públic.
El reglament de funcionament i de règim intern de l’Oficina ha
de regular el procediment específic d’actuació en els casos
d’exercici de funcions concurrents amb altres òrgans.
2. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció no té
competències en les funcions i matèries que corresponen a
l’autoritat judicial, al ministeri fiscal i a la policia judicial, ni
pot investigar els mateixos fets que siguin objecte de les seves
investigacions. En el supòsit que l’autoritat judicial o el
ministeri fiscal iniciïn un procediment per determinar la
rellevància penal d’uns fets que constitueixin alhora l’objecte
d’actuacions d’investigació de l’Oficina, aquesta ha
d’interrompre tot seguit les dites actuacions i aportar
immediatament tota la informació de què disposi a l’autoritat
competent, a més de proporcionar, pel que fa a les tasques
d’investigació, el suport necessari a l’autoritat competent.
3. Quan les investigacions de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció afectin el Parlament de les Illes Balears, els
ens estatutaris, les administracions insulars i locals, la
Universitat de les Illes Balears i, en general, els ens que
gaudeixen d’autonomia reconeguda constitucionalment o
estatutàriament, s’han de dur a terme de manera que es
garanteixi el degut respecte a la seva autonomia.
Capítol II
Organització i règim de funcionament
Secció 1a
Organització i règim jurídic
Article 7
Organització i règim jurídic
1. L’organització, el règim jurídic i el funcionament de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears s’han de regular mitjançant un reglament de règim
interior, la tramitació i l’aprovació, si escau, correspondrà al
Parlament de les Illes Balears, per mitjà de la comissió
corresponent. El reglament i les seves modificacions s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
La ubicació de la seu de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears possibilitarà
l’acompliment dels principis de neutralitat i confidencialitat
que inspiren aquesta llei.
2. El reglament de funcionament i règim intern de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears haurà
de garantir que tots els ciutadans de les Illes Balears,
independentment de l’illa de residència, puguin presentar
denúncies i col·laborar amb l’Oficina, d’acord amb els
principis de descentralització i desconcentració, física o virtual,
prevists en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
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En aquest sentit, s’haurà de preveure la regulació de les
denúncies a través de sistemes no presencials. El reglament
també haurà de preveure com i on es farà la col·laboració entre
el denunciant i l’Oficina, una vegada la denúncia hagi estat
admesa a tràmit, quan el denunciant resideixi fora de l’illa on
està ubicada la seu de l’ens anticorrupció.

la contravenció del deure de col·laboració i ha de comunicar-lo
a la persona, l’autoritat o l’òrgan afectat perquè pugui al·legar
el que consideri convenient. A més, farà constar aquesta
circumstància en la memòria anual de l’Oficina o en l’informe
extraordinari que s’elevi a la comissió parlamentària
corresponent, si escau.

3. Les persones que exerceixin la seva activitat a l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció estan obligades a
guardar secret de tot el que coneguin per raó de la seva funció
en els termes legalment establerts, deure que perdura després
que cessin en l’exercici del càrrec. L’incompliment d’aquest
deure de secret dóna lloc a la responsabilitat que, en cada cas,
pertoqui.

Article 9
Cooperació institucional i societat civil

4. El personal de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció està sotmès al mateix règim disciplinari establert per
al personal al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb les especificitats que fixi el
reglament de funcionament i règim intern de l’Oficina.

1. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears, per acomplir les tasques que té encomanades i en
l’àmbit que li és propi, ha de proporcionar la col·laboració,
l’assistència i l’intercanvi d’informació amb altres òrgans i
institucions de caràcter públic per mitjà de plans i programes
conjunts, convenis i protocols que fixin els termes de la
col·laboració, sempre que així ho permetin les respectives
normes aplicables a les institucions intervinents.

1. Les administracions i els ens públics inclosos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei han d’auxiliar amb celeritat i
diligència l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears en l’exercici de les funcions que li
corresponen i li han de comunicar, d’una manera immediata,
qualsevol informació de què disposin relativa a fets el
coneixement dels quals sigui competència de l’Oficina.

2. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
s’estableix com una entitat de cooperació i relació permanent
amb l’autoritat judicial, el ministeri fiscal, el Síndic de
Greuges, la Sindicatura de Comptes, la Intervenció General de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, els òrgans
d’intervenció dels consells insulars i municipals, i també amb
els òrgans que tenen competències de control, supervisió i
protectorat de les persones jurídiques públiques i privades
instrumentals. A aquest efecte, i dins els supòsits legals,
l’Oficina ha d’aportar tota la informació de què disposi i ha de
proporcionar el suport necessari a la institució o a l’òrgan que
dugui a terme la investigació o la fiscalització corresponent.

2. El deure de col·laboració amb l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció afecta també les persones físiques o
jurídiques privades incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta
llei.

3. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció es
relaciona amb les institucions autonòmiques, estatals,
comunitàries i internacionals que tenen competències o que
compleixen funcions anàlogues.

3. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció ha de
cooperar amb les comissions parlamentàries d’investigació o
amb la comissió parlamentària corresponent en l’elaboració de
dictàmens sobre assumptes en relació amb els quals hi hagi
indicis d’ús o destinació irregulars de fons públics o d’ús
il·legítim i en benefici privat de la condició pública d’un càrrec,
sempre que sigui requerida.

4. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció es
relaciona amb el Parlament per mitjà de la Mesa del Parlament
de les Illes Balears i la comissió parlamentària que s’estableixi.
Aquesta comissió ha d’exercir el control orgànic de l’actuació
de l’Oficina. Correspon a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears la comprovació dels requisits exigits al candidat o la
candidata a director o directora abans de l’elecció pel Ple del
Parlament.

Article 8
Deure de col·laboració

4. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció ha de
cooperar amb l’Administració General de l’Estat, a la qual pot
demanar, en els termes i les condicions establerts per
l’ordenament jurídic, les dades i els antecedents quan li calguin
per complir les funcions i les potestats que aquesta llei li atorga
en l’àmbit de les Illes Balears i dins el marc de les
competències establertes per l’Estatut d’Autonomia i la resta de
l’ordenament jurídic.

5. L’Oficina es relaciona amb el Govern de les Illes Balears per
mitjà del president o la presidenta o del conseller o la
consellera que es determini, i amb la resta d’ens públics per
mitjà de l’òrgan unipersonal que els representi; tot això, sens
perjudici que, en l’exercici de les seves funcions, pugui adreçar
comunicacions i sol·licituds directament als òrgans superiors i
directius d’aquests ens.

5. El personal al servei de les entitats públiques de les Illes
Balears, els càrrecs públics i els particulars inclosos en l’àmbit
d’actuació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció que impedeixin o dificultin l’exercici de les funcions
d’aquesta oficina o que es neguin a facilitar-li els informes, els
documents o els expedients que els siguin requerits incorren en
les responsabilitats que la legislació vigent estableix.

6. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció ha
d’adoptar iniciatives destinades a fomentar la consciència i la
participació ciutadanes a favor de l’ètica del sector públic i
impulsar dins el sector privat l’establiment de mecanismes
d’autoregulació a fi d’evitar pràctiques irregulars, amb una
incidència especial en les empreses licitadores i adjudicatàries
de contractes o beneficiàries de subvencions i ajuts públics.

6. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció ha de
deixar constància expressa de l’incompliment injustificat o de

7. En aquest sentit, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció podrà adoptar iniciatives encaminades a crear una
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cultura social de rebuig de la corrupció, ja sigui motu proprio,
amb programes específics de sensibilització de la ciutadania, ja
sigui en coordinació amb les administracions públiques o altres
institucions o entitats.
Secció 2a
Règim de funcionament
Article 10
Potestats d’investigació i inspecció
1. En l’exercici de les funcions d’investigació i inspecció,
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears pot accedir a qualsevol informació que es trobi en
poder dels òrgans, els organismes públics o les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, inclosos en el seu
àmbit d’actuació. En el cas dels particulars, les potestats
d’inspecció s’han de limitar a les activitats relacionades amb
els contractes, els ajuts o les subvencions públiques atorgades.
En tot cas, l’accés a la informació ha d’estar justificat, s’ha de
motivar la relació amb l’activitat investigada i se n’ha de deixar
constància en l’expedient.
2. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció o, per delegació expressa, el director adjunt
o la directora adjunta o un funcionari o una funcionària de
l’Oficina que tengui atribuïdes funcions d’investigació i
inspecció pot:
a) Personar-se en qualsevol oficina o dependència de
l’Administració o centre afecte a un servei públic per sol·licitar
informació, fer comprovacions in situ i examinar els
documents, els expedients, els llibres, els registres, la
comptabilitat i les bases de dades, sigui quin sigui el suport en
què estiguin enregistrats, i també els equips físics i logístics
utilitzats, acreditant la condició d’autoritat o agent de l’Oficina.
b) Fer les entrevistes personals que s’estimin convenients,
tant a la dependència administrativa corresponent com a la seu
de l’Oficina. Les persones entrevistades que tenguin o que es
pugui deduir que tenen algun tipus de responsabilitat, poden
anar acompanyades i ser assistides per la persona que designin.
Així mateix, tenen els drets i les garanties que estableix la
legislació vigent, inclosos els drets a guardar silenci i a
l’assistència lletrada.
c) Accedir, si així ho permet la legislació vigent, a la
informació de comptes bancaris en què s’hagin pogut fer
pagaments o disposicions de fons relacionats amb procediments
d’adjudicació de contractes públics o d’atorgament d’ajudes o
subvencions públiques, per mitjà del requeriment oportú.
d) Determinar, a l’efecte de garantir la indemnitat de les
dades que es puguin recollir, que es facin còpies autèntiques
dels documents obtinguts, sigui quin sigui el suport en què es
trobin emmagatzemades.
Article 11
Confidencialitat de les investigacions i protecció de dades
1. Les actuacions de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears s’han de dur a terme assegurant en
tot cas la reserva màxima per evitar perjudicis a la persona o a
l’entitat investigada, a les persones denunciants i a les
entrevistades amb motiu de les funcions d’investigació i
inspecció; també per a la salvaguarda de l’eficàcia del
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procediment jurisdiccional o administratiu que es pugui iniciar
en conseqüència.
2. El personal de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció, per garantir la confidencialitat de les investigacions,
està subjecte al deure de secret, que perdura també després que
cessi en el càrrec o que deixi d’ocupar els llocs de feina
adscrits. L’incompliment d’aquest deure dóna lloc a l’obertura
d’una investigació interna i a la incoació, si escau, de
l’expedient disciplinari pertinent, del resultat del qual el
director o la directora de l’Oficina ha de donar compte a la
comissió parlamentària corresponent en el termini d’un mes.
Les normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina han
d’establir mesures preventives i disciplinàries per assegurar el
compliment del deure de secret.
3. Les dades obtingudes per l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears, com a conseqüència de
les potestats d’investigació i inspecció que aquesta llei li
atribueix, especialment les de caràcter personal, tenen la
protecció de confidencialitat establerta per la legislació vigent.
4. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció no pot
divulgar les dades ni posar-les en coneixement d’altres
persones o institucions que no siguin les que, d’acord amb les
disposicions vigents, poden conèixer-les per raó de les seves
funcions, i tampoc no pot utilitzar aquestes dades amb finalitats
diferents de les de la lluita contra la corrupció i contra
qualsevol altra activitat il·legal connexa.
5. El tractament de la informació sol·licitada per l’Oficina en
acompliment de les seves funcions ha de garantir el compliment
de la legislació vigent en matèria de confidencialitat de dades
protegides per secrets comercials, industrials i empresarials, i
en els supòsits de licitacions i altres procediments contractuals.
6. Les actuacions, els expedients o les investigacions de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció podran ser
declarats secrets per part del director o la directora per tal de:
- Evitar un risc greu per a la vida, la integritat física o la
llibertat d’una altra persona.
- Prevenir una situació que pugui comprometre greument el
resultat de la investigació o el procediment.
- O bé, a petició expressa del denunciant.
Article 12
Garanties procedimentals
1. El reglament de funcionament i de règim intern de l’Oficina
ha de regular el procediment per dur a terme les funcions
inspectores i investigadores de manera que es garanteixin els
drets a la defensa i a la presumpció d’innocència de les
persones investigades i respectant en tot cas el que disposa
aquest article.
2. Quan l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a
les Illes Balears determini la possibilitat de la implicació
individual en un fet que és objecte d’investigació n’ha
d’informar immediatament la persona afectada i li ha de donar
tràmit d’audiència.
3. En els casos en què s’exigeixi el manteniment d’un secret
absolut en benefici de la inspecció, aquesta comunicació i el
tràmit d’audiència es poden diferir. En cap cas, l’Oficina de
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Prevenció i Lluita contra la Corrupció no pot formular o emetre
conclusions personalitzades ni fer referències nominals en els
seus informes i exposicions raonades si la persona afectada no
ha tingut prèviament la possibilitat real de conèixer els fets, de
manera que pugui fer al·legacions i aportar els documents que
consideri oportuns, els quals s’han d’incorporar a l’expedient.
4. Si les investigacions de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció afecten personalment alts càrrecs, funcionaris,
directius o empleats públics o privats, se n’ha d’informar la
persona responsable de la institució, de l’òrgan o de l’ens de
qui depenen o en què presten serveis, llevat dels casos que
exigeixen el manteniment d’un secret absolut en benefici de la
investigació, en els quals aquesta comunicació s’ha de diferir.
Article 13
Memòria anual
1. Dins els tres primers mesos de cada anualitat, l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears ha
d’elaborar una memòria anual descriptiva del conjunt
d’actuacions desenvolupades durant l’any anterior, en la qual
s’ha de recollir una anàlisi global de les conclusions derivades
de l’actuació investigadora i inspectora, i la proposta de
mesures que es considerin apropiades, així com la referència a
les mesures o actuacions adoptades pels òrgans competents.
No s’hi han d’incloure les dades personals que permetin la
identificació de les persones afectades tret que aquestes siguin
públiques com a conseqüència d’una sentència ferma, o que
hagin estat sancionades en ferm per contravenir el deure de
col·laboració establert a l’article 9 d’aquesta llei. En tot cas, hi
han de constar el nombre i el tipus d’actuacions empreses, amb
la indicació expressa dels expedients iniciats, la dedicació, el
temps i els recursos utilitzats, els resultats de les investigacions
practicades i l’especificació de les recomanacions i els
requeriments cursats a les administracions i als ens públics, i
també les seves al·legacions.
La memòria ha de contenir, també, els expedients tramitats
que hagin estat tramesos a l’autoritat judicial o al ministeri
fiscal, l’estimació de les possibles quantitats econòmiques
reclamades en via judicial o administrativa, les variacions
corresponents a la gestió del personal propi i la liquidació del
pressupost de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció de l’exercici anterior.
La liquidació del pressupost de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció en l’exercici anterior i la situació de
la plantilla, amb la relació de llocs de treball, han de figurar
també en la memòria anual.
2. La memòria anual s’ha de trametre a la Mesa del Parlament
de les Illes Balears, per tal que la traslladi a la comissió
corresponent, la qual, en els termes que prevegi el Reglament
del Parlament i amb la compareixença prèvia del director o la
directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció,
pot adoptar les resolucions que consideri oportunes.

Secció 3a
Tramitació del procediment
Article 14
Inici d’actuacions
1. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears inicia d’ofici les
actuacions en els casos següents:
a) Per iniciativa pròpia, quan tengui coneixement de fets o
conductes que requereixin ser investigats, inspeccionats o dels
quals es faci un seguiment, amb la determinació prèvia de la
versemblança; també quan, una vegada feta una anàlisi de risc
prèvia, els indicadors de risc aconsellin la inspecció o el
seguiment de les activitats esmentades.
b) Per iniciativa del Parlament de les Illes Balears,
mitjançant l’acord de la comissió parlamentària corresponent,
pres a instància bé de dos grups parlamentaris, bé d’una
cinquena part dels diputats i les diputades de la cambra, bé a
instància d’una comissió no permanent d’investigació del propi
Parlament.
2. La durada de les actuacions d’investigació de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció no pot excedir el termini
de sis mesos comptadors a partir de l’acord d’iniciació, llevat
que les circumstàncies o la complexitat del cas facin
indispensable acordar-ne una pròrroga. En aquest cas, el
director o la directora de l’Oficina ha de justificar davant la
comissió parlamentària corresponent la pròrroga del termini,
per un període màxim de tres mesos.
3. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció garantirà
que qualsevol persona s’hi pugui adreçar per comunicar
presumptes actes de corrupció, pràctiques fraudulentes o
conductes il·legals que afectin els interessos generals o la
gestió dels fons públics. En aquest cas, s’ha d’acusar recepció
de l’escrit o de la comunicació rebuts. El personal de l’Oficina
haurà d’informar dels seus drets i obligacions com a denunciant
la persona informant, la qual podrà demanar la confidencialitat
sobre la seva identitat, i el personal de l’Oficina estarà obligat
a mantenir-la, excepte en el cas que rebi un requeriment
judicial.
4. Les autoritats, els empleats públics i tots els que compleixen
funcions públiques o treballen en entitats o organismes públics
han de comunicar immediatament a l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció els fets que detectin i puguin ser
considerats constitutius de corrupció o il·legals, sens perjudici
de les altres obligacions de comunicació que estableix la
legislació processal penal. També en aquest cas, la persona
informant pot sol·licitar que es guardi la confidencialitat sobre
la seva identitat i el personal de l’Oficina està obligat a
mantenir-la, excepte en el supòsit que rebi un requeriment
judicial.
5. S’aprovarà per part de l’Oficina un protocol d’actuació que
garanteixi la protecció i la salvaguarda dels drets dels
denunciants.
6. Un cop realitzades les diligències d’investigació necessàries,
si es desprèn que la denúncia no té cap fonament, el director o
la directora podrà, de forma raonada, acordar l’arxivament i
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finalització de l’expedient, notificant al denunciant aquesta
resolució i informant-lo dels recursos que legalment pertoquin.
Article 15
Mesures cautelars
Durant la tramitació dels procediments sancionadors i
disciplinaris, el director o la directora de l’Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears pot sol·licitar
raonadament a l’òrgan competent que adopti les mesures
cautelars oportunes, si l’eficàcia i el resultat de les
investigacions en curs o l’interès públic així ho exigeixen.
L’òrgan competent, si ho creu convenient, pot acordar i
mantenir aquestes mesures fins que el director o la directora de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció comuniqui
el resultat de les seves actuacions.
Article 16
Conclusió de les actuacions
1. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears ha d’emetre un informe
raonat sobre les conclusions de les investigacions, que ha de
trametre a l’òrgan que en cada cas correspongui, el qual,
posteriorment i en un termini de tres mesos, ha d’informar el
director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció sobre les mesures adoptades o, si escau, els motius
que li impedeixen actuar d’acord amb les recomanacions i els
recordatoris formulats.
2. Si en el curs de les actuacions empreses per l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció s’observen indicis que
s’han comès infraccions disciplinàries o han tingut lloc
conductes o fets presumiblement delictius, el director o la
directora de l’Oficina ho ha de comunicar a l’òrgan que en cada
cas correspongui, i també, de manera immediata, al ministeri
fiscal o a l’autoritat judicial en cas d’indici de delicte. Se’n
donarà també trasllat a la Sindicatura de Comptes en cas que de
les investigacions se’n pugui derivar una possible
responsabilitat comptable, directa o subsidiària.
3. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció pot
adreçar recomanacions raonades a les administracions i entitats
públiques en què insti la modificació, l’anul·lació o la
incorporació de criteris amb la finalitat d’evitar les disfuncions
o les pràctiques administratives susceptibles de millora, en els
supòsits i les àrees de risc de conductes irregulars detectades.
4. Si la rellevància social o la importància dels fets que han
motivat l’actuació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció ho requereixen, el director o la directora de l’Oficina
pot presentar a la comissió parlamentària corresponent, a
iniciativa pròpia o per acord de la mateixa comissió, l’informe
o els informes extraordinaris que corresponguin.
Capítol III
Òrgans de direcció i règim del personal
Article 17
Estatut personal del director o la directora
1. Al capdavant de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears hi figura un director o una
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directora, que exerceix el càrrec amb plena independència,
objectivitat i inamobilitat. No rebrà cap instrucció de cap
autoritat en l’exercici de les seves funcions i actuarà sotmès o
sotmesa a la llei i al dret i als principis ètics i de conducta en
què s’ha de basar qualsevol actuació d’un funcionari.
2. El director o la directora té la condició d’autoritat pública i
està sotmès o sotmesa al règim d’incompatibilitats que preveu
aquesta llei. Ha de tenir dedicació exclusiva a aquesta funció i,
si escau, quedarà en la situació administrativa de serveis
especials en l’administració d’origen.
3. No pot estar afiliat o afiliada a cap partit polític, sindicat ni
associació empresarial en el moment del seu nomenament.
4. El mandat del director o la directora és de cinc anys,
prorrogable per cinc anys més sense possible extensió més
enllà del segon mandat. La reelecció haurà de ser decidida pel
Parlament en els mateixos termes que la seva elecció.
Article 18
Incompatibilitats
1. La condició de director o directora de l’Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears és incompatible
amb:
a) Qualsevol mandat representatiu en l’àmbit estatal,
autonòmic, insular i local.
b) La condició de membre del Consell Consultiu, del
Tribunal Constitucional, del Síndic de Greuges i de la
Sindicatura de Comptes o qualsevol càrrec designat pel
Parlament de les Illes Balears, el Congrés dels Diputats o el
Senat de l’Estat.
c) Qualsevol càrrec polític o funció administrativa de
l’Estat, de les comunitats autònomes, dels ens insulars o locals
i dels ens que hi estan vinculats o en depenen, i també dels
organismes o les institucions comunitaris o internacionals.
d) L’exercici de qualsevol activitat professional, mercantil
o laboral.
e) L’exercici en actiu de les carreres judicial i fiscal.
f) Qualsevol càrrec directiu o d’assessorament en
associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.
Al director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció li és aplicable el règim d’incompatibilitats
que estableix la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció, en una situació d’incompatibilitat que
l’afecti, ha de cessar en l’activitat incompatible dins el mes
següent al nomenament i abans de prendre possessió. Si no ho
fa, s’entén que no accepta el nomenament.
3. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció, en el cas d’incompatibilitat sobrevinguda,
s’entén que opta per l’activitat incompatible des de la data en
què s’hagi produït.
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Article 19
Elecció i nomenament del director o la directora
1. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears és elegit pel Parlament
de les Illes Balears mitjançant votació per majoria de tres
cinquenes parts dels seus membres, entre persones de
competència reconeguda que compleixin les condicions
d’idoneïtat, honorabilitat, independència i professionalitat
necessàries per exercir el càrrec i que estiguin en possessió
d’una titulació universitària idònia per a les funcions atribuïdes
o que pertanyin a un cos funcionarial adscrit al subgrup de
titulació A1 i tenguin més de deu anys d’experiència
professional acreditada. Els elegits o les elegides hauran de
tenir veïnatge administratiu a les Illes Balears.
2. Si no obté la majoria requerida, s’ha de sotmetre a una
segona votació, a una següent sessió plenària a celebrar en un
termini no inferior a quinze dies, en què requereix el vot
favorable de la majoria absoluta dels membres de la cambra per
ser elegit o elegida.
3. Els grups parlamentaris poden proposar a la Mesa del
Parlament les candidatures a director o directora de l’Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció i, una vegada
comprovat el compliment dels requisits i de les condicions, la
Presidència del Parlament ha de sotmetre al Ple del Parlament
l’elecció del candidat o candidats.
4. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció és nomenat o nomenada pel president o la
presidenta del Parlament i ha de prendre possessió del càrrec en
el termini d’un mes des de la data de la publicació del
nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
5. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció està subjecte a avaluació de l’acompliment
d’acord amb els criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat
per la seva gestió i control de resultats en relació amb els
objectius que li hagin estat fixats.
Article 20
Cessament
1. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears cessa per alguna de les
causes següents:
a) Renúncia.
b) Extinció del mandat en expirar-ne el termini.
c) Incompatibilitat sobrevinguda, amb dret de tràmit
d’audiència.
d) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
e) Inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics declarada
per decisió judicial ferma.
f) Investigació amb adopció de mesures cautelars, obertura
de judici oral o condemna mitjançant sentència ferma a causa
de delicte.
g) Negligència notòria i greu en el compliment de les
obligacions i els deures del càrrec, acreditada mitjançant el
procés d’avaluació de l’acompliment.
2. En el cas que la causa sigui la determinada per la lletra g) de
l’apartat anterior, el cessament del director o la directora ha de

ser proposat per la comissió parlamentària corresponent, a la
qual el director o la directora té dret d’assistir i fer ús de la
paraula, i ho ha d’acordar el Ple del Parlament per majoria de
tres cinquenes parts. Si no s’aconsegueix la majoria requerida,
s’ha de fer una segona votació, en un termini no inferior a
quinze dies, en la qual serà suficient el vot favorable de la
majoria absoluta dels membres de la cambra. En tots els altres
casos, el cessament és resolt pel president o la presidenta del
Parlament.
3. Un cop produït el cessament del director o la directora de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, s’inicia el
procediment per elegir el nou director o directora. En el cas que
s’esdevingui la causa determinada per la lletra b) de l’apartat
primer anterior, el director o la directora ha de continuar
exercint en funcions el seu càrrec fins a la presa de possessió
del nou director o directora. En els altres supòsits ha d’exercir
les funcions el director adjunt o la directora adjunta o el
funcionari o la funcionària designat en substitució, fins a la
presa de possessió del nou director o directora.
4. El director adjunt o la directora adjunta, si n’hi havia, cessa
automàticament en el moment de la presa de possessió del
càrrec del nou director o directora, tret que aquest decideixi la
continuïtat en el càrrec, de manera indefinida o per un període
temporal determinat.
Article 21
El director adjunt o la directora adjunta
1. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears, amb la conformitat
prèvia de la comissió parlamentària corresponent, pot designar
una persona per ocupar el càrrec de director adjunt o directora
adjunta entre persones que pertanyin a un cos funcionarial de
qualsevol administració pública i tenguin més de deu anys
d’experiència professional acreditada, a la qual són aplicables
les condicions d’elegibilitat i les incompatibilitats
corresponents al director o la directora. La selecció ha
d’atendre els principis de mèrit i capacitat i els criteris
d’idoneïtat i s’ha de dur a terme mitjançant un procediment que
garanteixi la publicitat i la concurrència.
2. Correspon al director adjunt o la directora adjunta
col·laborar amb el director o la directora de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció en les tasques que aquest
li encomani, substituir-lo en cas d’absència o incapacitat
temporal i assumir les funcions que d’acord amb la llei li
delegui.
3. El director adjunt o la directora adjunta assumeix
interinament les funcions del director o la directora de l’Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en els supòsits que
estableix l’article anterior.
4. Si no s’ocupa el càrrec de director adjunt o directora adjunta,
n’exercirà les funcions un funcionari o una funcionària de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció que tengui
atribuïdes funcions d’investigació i inspecció i que sigui
designat pel director o la directora.
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Article 22
Recursos i personal de l’Oficina
1. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció ha de
disposar dels recursos humans i dels mitjans materials
necessaris i adequats per al compliment eficaç de les funcions
que té assignades.
2. Els llocs de treball de l’Oficina tenen naturalesa funcionarial.
Els procediments de selecció i provisió han de garantir els
principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i idoneïtat,
l’apreciació dels quals correspon a una comissió de valoració
formada d’acord amb els principis de professionalitat i
especialització i paritat dels seus membres, i d’acord amb les
previsions que estableixen l’Estatut bàsic de l’empleat públic
i la Llei de funció pública de les Illes Balears.
3. Correspon a la Direcció de l’Oficina establir les bases i el
sistema de provisió dels llocs de treball, per a la qual cosa pot
comptar amb el suport de l’Escola Balear d’Administració
Pública.
4. L’adjudicació dels llocs de treball correspon a la Direcció de
l’Oficina.
5. El personal al servei de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció s’ha de regir pel que disposen aquesta llei i el
reglament de règim interior. En tot allò que no s’hi prevegi, li
és aplicable supletòriament la legislació sobre funció pública
del personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
6. A l’inici del primer mandat, la Direcció ha de presentar a la
Mesa del Parlament la relació de llocs de treball del personal,
que ha de ser aprovada per la comissió parlamentària
corresponent, i també qualsevol modificació que es dugui a
terme amb posterioritat.
7. Correspon al director o la directora de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció elaborar l’avantprojecte
de pressuposts de funcionament i l’ha de trametre al Govern de
les Illes Balears, a l’efecte que l’incorpori com a secció
independent al projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
TÍTOL II
OBLIGACIONS DELS CÀRRECS PÚBLICS
Article 23
Informació sobre declaracions patrimonials
1. Els càrrecs públics inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta
llei tenen l’obligació de formular una declaració patrimonial
que abasti la totalitat dels seus béns, drets, obligacions i
activitats, en els termes que estableix aquesta llei, i que ha de
quedar sota la responsabilitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears, a la qual correspon,
també, donar-hi publicitat a través de la pàgina web
institucional.
2. La publicitat s’ha d’oferir classificada per administracions o
entitats a les quals pertanyin els càrrecs públics. Cada
administració o entitat ha de fer l’enllaç corresponent per donar
també publicitat en els mateixos termes a través de la pàgina
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web institucional. En tot cas, s’han d’ometre les dades relatives
a la localització concreta dels béns immobles i s’ha de garantir
la privacitat i la seguretat dels seus titulars.
Article 24
Registre de declaracions patrimonials i d’activitats
1. Es crea el Registre de declaracions patrimonials i
d’activitats, adscrit a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears, que ha de contenir les
declaracions aportades pels càrrecs públics compresos en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
2. Així mateix, s’incorporaran al Registre de declaracions
patrimonials i d’activitats les declaracions anuals de l’impost
sobre la renda corresponents als dos anys immediatament
anteriors al de la presa de possessió.
3. Les declaracions patrimonials i d’activitats i les declaracions
de renda són públiques. En tot cas, s’hi han d’ometre les dades
referents a la localització concreta dels béns immobles i s’ha de
garantir la privacitat i la seguretat dels titulars.
4. El Registre ha de garantir la inalterabilitat i la permanència
de les dades.
Article 25
Declaracions patrimonials, de béns, drets, interessos i
activitats
1. Els càrrecs públics compresos en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta llei resten obligats a formular en el Registre de
declaracions i activitats una declaració patrimonial,
comprensiva de la totalitat dels seus béns, drets i obligacions
patrimonials, interessos i activitats, sis mesos anteriors al seu
nomenament.
Voluntàriament, el cònjuge, la parella estable o la persona
amb qui convisquin en anàloga relació d’afectivitat poden
formular aquesta declaració, que serà aportada pel càrrec
públic.
2. La declaració ha de comprendre, com a mínim, el següent:
a) La totalitat dels béns, els drets i les obligacions
patrimonials que posseeixin o dels quals siguin titulars en el
moment de la presa de possessió del càrrec públic i en el
moment del cessament.
b) La totalitat de les activitats que exerceixen per si o
mitjançant substitució o apoderament en el moment de la presa
de possessió del càrrec públic i en el moment del cessament, i
les que hagin exercit durant els dos anys anteriors a la presa de
possessió en el càrrec.
c) Els valors o actius financers negociables.
d) Les participacions societàries.
e) L’objecte social de les societats de qualsevol tipus a les
quals tenguin interessos el càrrec públic, el seu cònjuge, sigui
quin sigui el règim econòmic matrimonial, la parella estable o
la persona que hi convisqui en anàloga relació d’afectivitat, i
els fills dependents i les persones tutelades.
f) Les societats amb participació d’aquelles altres que siguin
objecte de declaració segons la lletra d) anterior amb la
referència dels seus respectius objectes socials.
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g) Les relacions en matèria de contractació amb qualsevol
administració pública o entitats amb participació, dels membres
de la unitat familiar entesa d’acord amb allò que estableixen les
normes relatives a l’impost sobre la renda de les persones
físiques.

terme accions o que incorrin en les omissions tipificades en
aquesta llei.

3. La declaració s’ha de fer en el termini improrrogable d’un
mes comptador des de la data de presa de possessió i de
cessament en cada càrrec públic.

Article 28
Concepte i classes d’infraccions

4. Els càrrecs públics han d’aportar, juntament amb les
declaracions inicials i les del cessament, anualment, una còpia
de la darrera declaració tributària corresponent a l’impost sobre
la renda de les persones físiques i a l’impost sobre el patrimoni
que hagin tingut l’obligació de presentar a l’Administració
tributària. També poden aportar la declaració voluntària del
cònjuge, de la parella estable o de la persona amb qui
convisquin en anàloga relació d’afectivitat, referida a aquests
tributs.

Capítol I
Infraccions i sancions

1. Són infraccions sancionables les accions o omissions doloses
o culposes que estiguin tipificades com a tals en aquesta llei.
2. Les infraccions es qualifiquen com a molt greus, greus i
lleus.
3. A l’efecte del que estableix aquesta llei, s’ha d’entendre que
hi ha ocultació de dades a l’Oficina quan no es presentin les
declaracions o quan es presentin declaracions que incorrin en
falsedat o en omissió total o parcial de dades.

Aquestes declaracions s’han de dipositar en el Registre com
a informació complementària.

4. A l’efecte del que estableix aquesta llei, es consideren
mitjans fraudulents els documents o suports falsos o falsejats.

5. La declaració anual corresponent a l’impost sobre la renda
de les persones físiques i, si escau, a l’impost sobre el
patrimoni a què fa referència l’apartat anterior s’han de
presentar en el termini improrrogable d’un mes des de la
conclusió dels terminis legalment establerts per a la presentació
corresponent.

Article 29
Infraccions molt greus

6. Els càrrecs públics compresos en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta llei que legalment puguin compatibilitzar la seva
activitat amb el desenvolupament d’activitats privades, per
compte propi o d’altri, han de formular a més una declaració de
les activitats professionals, mercantils o laborals que
exerceixin, i també de les que hagin exercit durant els dos anys
anteriors a la seva presa de possessió en el càrrec, relatives a
persones físiques o jurídiques que subscriguin o hagin subscrit
contractes amb l’Administració autonòmica, insular o local o
en siguin subcontractistes, o rebin o hagin rebut ajudes o
subvencions provinents d’aquestes administracions.
7. La declaració a què es refereix l’apartat anterior s’ha
d’executar en el termini improrrogable del mes següent a la
data de presa de possessió en el càrrec. Aquesta declaració ha
de ser actualitzada amb caràcter anual.
Article 26
Forma de les declaracions patrimonials, de béns, drets,
interessos i activitats
L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears ha d’establir el model de declaracions
patrimonials, de béns, drets, interessos i activitats.
TÍTOL III
RÈGIM SANCIONADOR
Article 27
Responsabilitat
Són responsables de les infraccions, fins i tot a títol de
simple inobservança, els càrrecs públics i el personal al servei
de les entitats previstes en l’article 2 anterior que duguin a

1. Es consideren infraccions molt greus:
a) El fet d’impedir o dificultar l’exercici de les funcions
d’aquesta oficina quan s’apreciï mala fe o intencionalitat.
b) El no lliurament de la informació clau que requereixi
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en els
terminis indicats en la sol·licitud, quan derivi en un perjudici
molt greu o sigui causa de paralització de la investigació o
l’expedient per als quals se sol·licita.
c) La tramesa d’informació clau incompleta o inexacta en
els requeriments d’informació de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció, quan derivi en un perjudici greu o
sigui causa de paralització de la investigació o l’expedient per
als quals se sol·licita.
d) La falsedat i l’ocultació documental, i la manipulació de
la informació requerida per l’Oficina.
e) Qualsevol tipus de coacció al personal de l’Oficina o
qualsevol acció en contra dels principis d’integritat i
independència de la mateixa oficina.
f) La falta de col·laboració en la protecció del denunciant.
g) La filtració d’informació en el curs de la investigació.
h) El fet d’aportar de manera dolosa documentació o
informació falsa o falsejada amb la denúncia.
i) L’incompliment de les obligacions que estableix aquesta
llei quan s’apreciï mala fe o intencionalitat.
2. Quan s’hagi estat sancionat mitjançant una resolució ferma
en via administrativa per la comissió d’una falta greu dins el
període dels tres anys anteriors, la comissió d’una nova falta
greu tindrà la consideració de falta molt greu.
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Article 30
Infraccions greus

Article 32
Sancions

1. Es consideren infraccions greus:

1. A les infraccions que estableix aquesta llei s’hi apliquen les
sancions següents:

a) El fet d’impedir o dificultar l’exercici de les funcions
d’aquesta oficina, quan no sigui constitutiu d’infracció molt
greu.
b) La reiteració en dues infraccions lleus amb sanció ferma
en via administrativa.
c) La inassistència injustificada a la compareixença
requerida per part de l’Oficina.
d) El no lliurament de la informació rellevant que requereixi
l’Oficina en els terminis indicats en la sol·licitud, quan derivi
en un perjudici greu per a la investigació o l’expedient per als
quals se sol·licita.
e) La tramesa d’informació rellevant incompleta o inexacta
en els requeriments d’informació de l’Oficina, quan derivi en
un perjudici greu per a la investigació o l’expedient per als
quals se sol·licita.
f) El fet de negar indegudament l’entrada o la permanència
del personal de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció que impedeixi l’exercici de les funcions i potestats
en matèria d’investigació i inspecció que recull aquesta llei.
g) El fet de negar o dificultar l’accés als documents, als
expedients, als llibres, als registres, a la comptabilitat i a les
bases de dades contravenint les potestats de l’Oficina.
h) El fet de no respondre als informes de conclusions de les
investigacions, en les condicions i els terminis que estableix
aquesta llei.
i) L’incompliment de les obligacions que estableix aquesta
llei quan no tengui la consideració de molt greu.
2. Quan s’hagi estat sancionat mitjançant una resolució ferma
en via administrativa per la comissió de dues faltes lleus dins
l’any anterior, la comissió d’una nova falta lleu tindrà la
consideració de falta greu.
Article 31
Infraccions lleus
Es consideren infraccions lleus:
a) El no lliurament de la informació requerida en els
terminis indicats en la sol·licitud, quan no derivi en un
perjudici per a la investigació o l’expedient per als quals se
sol·licita.
b) La tramesa d’informació incompleta o inexacta en els
requeriments d’informació de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció, quan no derivi en un perjudici per a la
investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.
c) El fet de no assegurar la indemnitat de les dades a
requeriment del personal de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció, quan no derivi en un perjudici per a la
investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.
d) L’incompliment culpós o negligent d’altres deures i
obligacions que estableix aquesta llei, sempre que no hagi de
ser qualificat com a infracció greu o molt greu.

a) Infraccions molt greus: multa de 10.001 € a 100.000 €.
En cas que la infracció suposi un greu perjudici per a una
investigació, que pugui derivar en reclamacions econòmiques
relacionades amb fons públics, s’augmentarà la quantia de la
multa fins a un 20% de la quantia econòmica defraudada
segons la quantificació feta per l’Oficina.
b) Infraccions greus: multa de 1.001 € a 10.000 €. En cas
que la infracció suposi un greu perjudici per a una investigació,
que pugui derivar en possibles reclamacions econòmiques
relacionades amb fons públics, s’augmentarà la quantia de la
multa fins a un 5% de la quantia econòmica defraudada segons
la quantificació feta per l’Oficina.
c) Infraccions lleus:
1r. Amonestació
2n. Multa d’1 € a 1.000 €
2. Amb independència de les sancions que se’ls imposin, els
infractors han de restituir els danys produïts i indemnitzar les
administracions, si escau.
3. Totes les declaracions s’han de sancionar també amb la
declaració d’incompliment de la llei i, en cas d’infracció greu
o molt greu, amb la publicació d’aquesta declaració de la
infracció comesa i de la sanció imposada en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
4. De manera complementària a les sancions greus i molt greus,
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció pot
sol·licitar a l’òrgan del qual depengui el càrrec públic que en
disposi el cessament sempre que sigui de lliure designació,
conformement amb la legislació establerta en el Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
5. En el cas d’infraccions greus o molt greus comeses per
persones físiques i jurídiques, públiques o privades, en l’àmbit
d’aquesta llei, l’Oficina ha de comunicar la resolució de la
sanció als òrgans competents de les entitats públiques afectades
als efectes que prevegi la legislació vigent en matèria de
contractació, ajuts i subvencions públics.
Article 33
Gradació de les sancions
1. Les sancions que s’imposin per la comissió de les infraccions
tipificades s’han de graduar tenint en compte la naturalesa de
la infracció i les circumstàncies concurrents, atesos
especialment els criteris següents:
a) La reincidència, quan no hagi estat tinguda en compte per
tipificar la infracció.
b) La importància del dany o el perjudici causat als
interessos públics.
c) El grau de perjudici de la infracció en l’activitat
investigadora de l’Oficina.
d) La reparació de danys o perjudicis produïts, si escau, i
també l’esmena de la infracció per iniciativa pròpia.
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e) Es tendran en consideració els principis de
proporcionalitat, intencionalitat i culpabilitat.
2. S’entén per reincidència la comissió d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució
ferma.
3. L’aplicació de la sanció ha de ser proporcionada a la gravetat
de la conducta infractora i ha d’assegurar que la comissió
d’infraccions no resulti més beneficiosa per a la persona
infractora que el compliment de les normes infringides.
Capítol II
Procediment sancionador
Article 34
Incoació i instrucció del procediment
1. L’òrgan competent per incoar i resoldre el procediment
sancionador és el director o la directora de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
2. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears ha d’incoar els
procediments d’ofici. En l’acord d’iniciació s’ha de nomenar
un instructor o una instructora del procediment, nomenament
que ha de recaure en personal funcionari de carrera del grup A1
i llicenciat en dret que pertanyi a l’Oficina, i, quan la
complexitat ho requereixi, també es pot nomenar un secretari
o secretària del procediment.
3. Una vegada finalitzada la instrucció, el director o la directora
de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears ho notificarà prèviament a la persona interessada, la
qual disposarà d’un termini de quinze dies hàbils per
formular-hi al·legacions i aportar els documents que consideri
pertinents per defensar-se.
4. El procediment sancionador s’ha de regir pel que disposa la
legislació bàsica de l’Estat o la normativa pròpia de les Illes
Balears en matèria sancionadora, el Decret 14/1994, de 10 de
febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir
per l’Administració de la comunitat autònoma en l’exercici de
la potestat sancionadora, o normativa que la substitueixi, amb
les especificitats que estableix el Reglament regulador del
règim de funcionament de l’Oficina.
Article 35
Responsabilitats
1. La responsabilitat administrativa és exigible sens perjudici
de les responsabilitats civils, penals o altres que hi puguin
concórrer.
2. En el supòsit que les infraccions puguin ser constitutives de
delicte o falta, l’òrgan administratiu competent ha de passar el
tant de culpa a la jurisdicció corresponent i s’ha d’abstenir de
continuar el procediment sancionador mentre no hi hagi
sentència ferma. Quan el procés penal acabi amb sentència
absolutòria o sense declaració penal, provisionalment o
definitivament, es podrà iniciar, continuar o reprendre el
procediment sancionador corresponent per determinar les
possibles infraccions administratives.

3. No pot ser objecte de l’expedient sancionador que regula
aquesta llei en cap cas el fet sancionat en causa penal o quan
sigui d’aplicació preferent la legislació laboral, fiscal, o el
règim especial aplicable als funcionaris públics.
Article 36
Prescripció
1. El termini de prescripció de les infraccions que preveu
aquest títol és de cinc anys per a les infraccions molt greus, tres
anys per a les greus i un any per a les lleus.
2. La prescripció de les infraccions s’interromp per l’inici, amb
coneixement de la persona interessada, del procediment
sancionador.
3. Les sancions imposades per la comissió d’infraccions molt
greus prescriuen al cap de cinc anys; les imposades per
infraccions greus, al cap de tres anys; i les que siguin
conseqüència de la comissió d’infraccions lleus, en el termini
d’un any.
4. La prescripció de les sancions s’interromp per l’inici, amb la
notificació a la persona interessada, del procediment
d’execució.
5. Per al còmput dels terminis de prescripció que regulen els
dos apartats anteriors, i també per a les causes d’interrupció, cal
atenir-se al que disposa la legislació bàsica de l’Estat.
Disposició addicional primera
Supressió i integració de registres
1. Se suprimeixen el Registre d’interessos i activitats i el
Registre de patrimoni dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creats
per l’article 8 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i adscrits a
l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears per la
disposició addicional primera de la Llei 4/2011, de 31 de març,
de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.
2. Se suprimeix el Registre de béns i drets patrimonials de
càrrecs públics, creat per la disposició addicional divuitena de
la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
administratives.
3. Els elements dels registres que se suprimeixen s’integren en
el Registre de declaracions patrimonials i d’activitats que
regula aquesta llei, adscrit a l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears, a la qual correspon
gestionar-lo i controlar-lo.
Disposició addicional segona
Una vegada elegit el director o la directora de l’Oficina es
podrà convocar un concurs de trasllat o qualsevol altre sistema
permès en dret perquè funcionaris de qualsevol administració
pública es puguin incorporar a l’estructura administrativa de
l’Oficina a fi i efecte d’optimitzar el personal al servei de les
administracions públiques.
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Disposició addicional tercera
Les declaracions corresponents als càrrecs de les
administracions insulars i municipals que conformement amb
aquesta llei s’hagin d’inscriure en el Registre de declaracions
patrimonials i d’activitats, adscrit a l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, es podran
confeccionar a partir dels Registres de declaracions
patrimonials i d’activitats de les respectives administracions
insulars i municipals. A tal efecte, el secretari o la secretària de
la respectiva administració insular o municipal trametrà els
corresponents certificats, amb la informació fefaent pertinent,
al registre esmentat, adscrit a l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears.
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“Article 14
Òrgan de gestió
1. El Consell de Govern o l’òrgan que es designi
reglamentàriament serà l’encarregat de la gestió del règim
d’incompatibilitats establert en aquesta llei.
Aquest òrgan serà l’encarregat d’examinar i, si escau, de
requerir, a aquells que siguin nomenats o cessats en un
càrrec o lloc de treball dels indicats en l’article 2 d’aquesta
llei, el compliment de les obligacions derivades d’aquesta
llei.
2. Reglamentàriament, es desplegaran el contingut i l’abast
del que disposa aquest article.”

Disposició transitòria única
El Registre d’interessos i activitats i el Registre de
patrimoni dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, creats per l’article 8
de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i adscrits a l’Oficina d’Avaluació
Pública de les Illes Balears per la disposició addicional primera
de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del
bon govern de les Illes Balears, i el Registre de béns i drets
patrimonials de càrrecs públics, creat per la disposició
addicional divuitena de la Llei 25/2006, continuaran la seva
activitat fins que se’n facin efectives la supressió i la integració
que estableix la disposició addicional primera d’aquesta llei.
Disposició derogatòria única
1. Es deroguen els capítols I i II del títol IV de la Llei 2/1996,
de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
2. Es deroga la disposició addicional divuitena de la Llei
25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
administratives.
3. Es deroguen l’apartat 3r de l’article 51.1 i la disposició
addicional primera de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears.
4. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que estableix aquesta llei.
Disposició final primera
Modificació de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears
1. Es modifica l’article 14 de la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels
alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que
passa a tenir la redacció següent:

2. Es modifica l’article 15 de la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels
alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que
passa a tenir la redacció següent:
“Article 15
Fets constitutius d’infracció
1. Es consideren infraccions molt greus del règim
d’incompatibilitats i de control d’interessos els fets o les
conductes següents:
a) L’incompliment de disposicions en matèria
d’incompatibilitats, quan suposi el manteniment d’una
situació incompatible.
b) La falsedat en les dades i en els documents que
s’hagin de presentar o declarar.
2. Es consideren infraccions greus:
a) L’incompliment dels terminis o altres disposicions de
procediment en matèria d’incompatibilitats, quan no suposi
el manteniment d’una situació d’incompatibilitat.
b) L’omissió o la no aportació de les dades i dels
documents que s’hagin de presentar o declarar d’acord amb
allò que estableix aquesta llei i que s’hagin requerit a aquest
efecte.
c) La no declaració d’activitats o béns patrimonials en
els registres corresponents en el termini establert quan,
requerida a aquest efecte, no se’n produeixi la rectificació
corresponent.
d) L’incompliment del deure d’inhibició o d’abstenció
en els casos en què una norma així ho exigeixi.
3. Es considera falta lleu la no declaració d’activitats o de
béns i drets patrimonials en els corresponents registres, dins
els terminis establerts, quan s’esmeni després del
requeriment a aquest efecte.”
Disposició final segona
Modificació de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears
Es modifica l’article 39.1 de la Llei 4/2011, de 31 de març,
de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears,
que passa a tenir la redacció següent:
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“Article 39
Informació sobre retribucions i declaracions patrimonials

RESOLUCIÓ
A)

1. Els membres del Govern i els alts càrrecs tenen
l’obligació de formular una declaració patrimonial que
abasti la totalitat dels seus béns, drets i obligacions, en els
termes que reglamentàriament s’estableixin, i que quedarà
sota la responsabilitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció.”
Disposició final tercera
Reglament de règim intern i desplegament reglamentari
1. El primer director o la primera directora de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, en el
termini de sis mesos des del seu nomenament, ha d’elaborar i
trametre al Parlament el projecte de reglament de funcionament
i de règim intern de l’Oficina perquè la comissió parlamentària
que correspongui en dugui a terme la tramitació i, si escau,
l’aprovi.
2. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears podrà promoure
modificacions del reglament de funcionament i de règim intern
de l’Oficina que hauran de ser tramitades i aprovades, si escau,
seguint el mateix procediment pel qual fou aprovat l’esmentat
reglament inicialment.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Elaborar un nou diagnòstic de salut durant l’any 2017 previ
a l’elaboració, l’any 2018, d’un Pla de Salut com instrument
estratègic principal fet amb consens i la dotació pressupostària,
sota un paraigua normatiu i vinculant. El Pla ha d’establir unes
línies d’actuació i contenir dades sobre l’estat de salut de la
població; objectius generals i específics per àrees i sectors; la
priorització en les actuacions públiques i la descripció i
l’avaluació dels recursos per assumir els objectius.
2. Elaborar un Pla d’atenció a la cronicitat amb la col·laboració
dels professionals sanitaris on quedin reflectits els objectius en
la millora de l’atenció a la cronicitat en un termini de sis mesos.
3. Continuar treballant en la recuperació de professionals
sanitaris i adequar la plantilla de professionals sanitaris en
Atenció Primària per donar cobertura completa i de qualitat en
els centres de salut tant els matins com els horabaixes.
4. Apostar per la implantació de serveis telemàtics i el foment
del seu ús entre pacients i professionals sanitaris com és
l'historial clínic on line.

3. Es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions reglamentàries que siguin necessàries per
desplegar i executar aquesta llei.

A la seu del Parlament, 13 de desembre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Disposició final quarta
Entrada en vigor
1. Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

2. Això no obstant, el títol II de la llei produeix efectes des que
es facin efectives la supressió i la integració dels registres a què
fa referència la disposició addicional primera d’aquesta llei.
A la seu del Parlament, a 29 de novembre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2016, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 14605/16, relativa a
elaboració del Pla estratègic de serveis socials 2017-2021,
amb l'esmena RGE núm. 16966/16, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2016, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 16085/16, relativa a major atenció a la cronicitat,
amb les esmenes RGE núm. 16991/16, 16993/16 i 16992/16, i
quedà aprovada la següent:

A)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar el Pla estratègic de serveis socials per al
període 2017-2021 en un termini màxim de sis mesos.
A la seu del Parlament, 13 de desembre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques. Hi hagué
torn de rèplica i de contrarèplica.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de desembre de 2016, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 14447/16, contra el projecte
d'ampliació del Port del Molinar, i quedà aprovada la següent:

Palma, 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
B)
B)
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el projecte
d’ampliació del Club Marítim del Molinar de Llevant, el Port
del Molinar, i insta a la paralització del projecte per
desproporcionat, pel seu greu impacte paisatgístic i
mediambiental, perquè afecta negativament l’entorn
socioeconòmic de la zona, a nivell urbanístic, la seva estructura
i la mobilitat al barri.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment, Ports de l’Estat i l’Autoritat Portuària de Balears a
denegar el projecte d’ampliació del Club Marítim del Molinar
de Llevant.
3. El Parlament de les Illes dóna suport a l’Autoritat Portuària
de Balears en la seva tasca de recerca d’una solució a la millora
del Club Marítim del Molinar de Llevant integradora a la
realitat del barri, respectant la seva identitat i tipologia
tradicional.
4. El Parlament de les Illes Balears insta al manteniment de la
façana marítima de Palma i a la conservació del port del
Molinar per contribuir al model urbanístic i territorial actual.
5. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions
(Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca i Ajuntament
de Palma) a realitzar un pla de protecció urbanística per al barri
del Molinar amb la rehabilitació i la conservació de l’actual
port del Club Marítim del Molinar de Llevant i la continuïtat
del seu passeig marítim, i per garantir la conservació del barri
del Molinar.
A la seu del Parlament, 13 de desembre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de desembre de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm.
15107/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general del Govern en relació amb el model d'IB3.
Actuà com a interpelAlant la diputada Antònia Perelló i
Jorquera i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Transparència, Cultura i Esports. Hi hagué torn
de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de novembre de 2016, debaté les preguntes que es relacionen
a continuació:
A) RGE núm. 15981/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a respecte als costums
funeraris arrelats a les Illes Balears, que contestà la consellera
de Salut.
B) RGE núm. 15980/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a respecte als costums
funeraris arrelats a les Illes Balears, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
C) RGE núm. 15973/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
manifestacions d'enaltiment del franquisme, que contestà la
consellera de Presidència.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de novembre de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm.
15067/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
general en relació amb el REB.
Actuà com a interpelAlant el diputat Antoni Camps i
Casasnovas i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears

D) RGE núm. 15974/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a model
cultural, que contestà la consellera de Transparència, Cultura
i Esports.
E) RGE núm. 15975/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
tramitació de la renda social garantida, que contestà la
consellera de Serveis Socials i Cooperació.
F) RGE núm. 15979/16, del diputat Antoni Gómez i Pérez, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a polítiques de
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transparència del Govern, que contestà la consellera de
Transparència, Cultura i Esports.

a edificis plurifamiliars, que contestà el vicepresident i
conseller d'Innovació, recerca i Turisme.

G) RGE núm. 15962/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a turisme de qualitat, que contestà el vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme.

Q) RGE núm. 16983/16, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
habitatges de l'IBAVI, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

H) RGE núm. 15977/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació
de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports amb els
mitjans de comunicació que reben el seu suport econòmic, que
contestà la consellera de Transparència, Cultura i Esports.

R) RGE núm. 16883/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a lluita
contra la pobresa energètica, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.

I) RGE núm. 15978/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de la
Comissió d'ètica pública, que contestà la consellera de
Transparència, Cultura i Esports.
J) RGE núm. 15982/16, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
demandades per la Llei de transparència que no es publiquen a
la web, que contestà la consellera de Transparència, Cultura i
Esports.
K) RGE núm. 15960/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a descompte de viatge als
residents de les Illes Balears, que contestà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat.
L) RGE núm. 15986/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a noves instal·lacions de l'IES
Marc Ferrer de Formentera, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
M) RGE núm. 15961/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a pagament PAC, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
N) RGE núm. 16117/16, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a persones transsexuals, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
O) RGE núm. 15983/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes
ciutadanes que s'han inclòs en els pressuposts de 2017, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

S) RGE núm. 16884/16, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada en
els pressuposts de 2017 de la renda mínima d'inserció, que
contestà la consellera de Serveis Socials i Cooperació.
T) RGE núm. 16880/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a estatut
marc del persona estatutari dels Serveis de Salut, que contestà
el conseller de Treball, Comerç i Indústria.
U) RGE núm. 16888/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estabilitat política del
Govern de les Illes Balears, que contestà la consellera de
Presidència.
V) RGE núm. 16891/16, de la diputada Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a escola de Campos, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
W) RGE núm. 16887/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat
bancari, que contestà la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques.
X) RGE núm. 16886/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur, que
contestà el conseller de Treball, Comerç i Indústria.
Y) RGE núm. 16889/16, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia en
els concerts educatius en el batxillerat, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
Z) RGE núm. 16862/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a diversificació del
turisme, que contestà el vicepresident i conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme.
AA) RGE núm. 16861/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a Guàrdia Civil de la Mar, que
contestà la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de desembre de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

AB) RGE núm. 16882/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a saturació
turística, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

P) RGE núm. 16885/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer de vacances

AC) RGE núm. 16892/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
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a majories qualificades, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.
C)
AD) RGE núm. 16890/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desestacionalització turística, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Rebuig de la sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu
de les Illes Balears (escrit RGE núm. 16034/16, presentat
pel Grup Parlamentari Popular) en relació amb el dictamen
de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Projecte de llei RGE núm. 5950/16, de creació de l'Oficina
de Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre de 2016, va rebutjar per 23 vots a favor, 32 en
contra i cap abstenció la sol·licitud de dictamen al Consell
Consultiu esmentada.

1.5. INFORMACIONS

Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
A)
Alteració de l'ordre del dia de la sessió plenària de 29 de
novembre de 2016.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre de 2016, conformement amb l'article 73.1 del
Reglament de la cambra, aprovà per assentiment, la proposta de
la Presidència d'alteració de l'ordre del dia de la sessió, en el
sentit d'incloure el debat i la votació de la sol·licitud de
dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears (escrit RGE
núm. 16034/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular) en
relació amb el dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm.
5950/16, de creació de l'Oficina de Lluita contra la Corrupció
de les Illes Balears, just abans del debat del punt cinquè de
l'ordre del dia, relatiu al debat i la votació del dictamen de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del projecte de
llei esmentat.

Ordre de Publicació
D)
Alteració de l'ordre del dia de la sessió plenària de 29 de
novembre de 2016.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre de 2016, aprovà, per 35 vots a favor, 20 en
contra i cap abstenció, i després de les intervencions dels
portaveus de cada grup parlamentari, l'alteració de l'ordre del
dia de la sessió, sol·licitada pel portaveu del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, en el sentit d'ajornar el sisè punt de l'ordre
del dia corresponent a l'elecció d'un membre del Consell
Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
Elecció del vicepresident segon del Parlament de les Illes
Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de novembre de 2016, atesa la renúncia com a diputada de
la Sra. Maria Salom i Coll, que ocupava el càrrec de
vicepresidenta segona de la Mesa de la cambra, es procedí a
l'elecció del vicepresident segon, i en resultà elegit el Sr.
Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, per 19
vots a favor i 34 vots en blanc.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

E)
Declaració institucional de suport al voluntariat de les
Illes Balears.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de desembre de 2016, es va aprovar per assentiment la
declaració institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
Declaració institucional de suport
al voluntariat de les Illes Balears
Dia 5 de desembre es commemora el Dia internacional del
voluntariat i el desenvolupament social.
A les nostres illes milers de persones dediquen part del seu
temps als altres mitjançant programes de voluntariat de
diferents entitats sense ànim de lucre. Aquesta forma de
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participació social fou regulada a la nostra comunitat per la Llei
3/1998, del voluntariat, aprovada per unanimitat per aquest
parlament, si bé és cert que després de complir els devuit anys
haurem de fer les passes necessàries per adaptar-la a la realitat
i a les noves formes de voluntariat.
El voluntariat no està en crisi, tot al contrari, es constitueix
com un moviment actiu, plural i dinàmic, que s’esforça
diàriament per transformar allò que té més proper, la realitat
que coneix, les situacions que no el deixa indiferent.
Les organitzacions de voluntariat són la clau per tal de
donar resposta a les inquietuds de les persones que volen fer
voluntariat i al mateix temps coordinar les diferents accions
mitjançant programes de voluntariat.
La Plataforma del Voluntariat, que aglutina més de 30
entitats de voluntariat de les Illes, enguany ha fet 10 anys i ens
recorda cada dia la tasca que fan de forma silenciosa i
coordinada totes les persones que de forma lliure i altruista
decideixen participar mitjançant el voluntariat a la construcció
d’un món millor. Aquesta organització al mateix temps ens
recorda a tots els representants que no basta la commemoració
de dia 5 de desembre, sinó que hem de fer feina cada dia per tal
que les persones voluntàries i les organitzacions de voluntariat
puguin desenvolupar les seves accions.
Des de les administracions hem de promoure, impulsar i
fomentar les accions de voluntariat, exemple d’aquest impuls
és donar les gràcies públicament mitjançant aquesta declaració
a totes les persones voluntàries de la nostra comunitat i a les
organitzacions de voluntariat per la seva tasca.
Des d’aquí, com a representats de la ciutadania, ens
comprometem:
1. A donar l’impuls necessari per tal que en aquesta
comunitat tinguem una normativa adaptada a la realitat del
segle XXI, inclusiva, plural, on tinguin cabuda totes les
persones i on les entitats siguin l’eix de tota acció voluntària.
2. A posar cara i ulls a la realitat del voluntariat a les
nostres illes impulsant les eines necessàries per tal de poder
tenir una radiografia actual de la situació del voluntariat.

Ordre de Publicació
F)
Declaració institucional sobre els drets de les persones
discapacitades.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de desembre de 2016, es va aprovar per assentiment la
declaració institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Declaració institucional sobre els drets
de les persones discapacitades
Actualment a les Illes Balears hi resideixen més de 10.000
persones amb discapacitat. Totes i cadascuna aporten valors a
la nostra societat. Aquest Parlament, amb motiu del Dia
mundial de les persones amb discapacitat, vol posar de manifest
la seva sensibilitat i interès en les necessitats de tots ells i fer
palesa la seva disposició per treballar per assolir, dia rere dia,
una societat justa i igualitària, una societat capacitada per
atendre i entendre les necessitats de tots els ciutadans
d’aquestes illes.
El col·lectiu de persones amb discapacitat està representat,
majoritàriament, per 8 federacions que agrupen 77 entitats
socials. Aquest moviment atén anualment prop de 10.000
persones amb discapacitat gràcies al treball de 2.910
professionals.
Les entitats que atenen les persones amb discapacitat van
néixer, fa més de 50 anys, per donar resposta a les necessitats
socials que no s’atenien per part de les administracions.
Per això, en la seva gènesi, tenen i han tingut sempre un
component innovador. El desenvolupament del moviment
associatiu a les Illes Balears -que ha comptat amb un ample
suport de tots els sectors de la nostra comunitat- ha estat tan
important que ha esdevingut una de les fortaleses de la societat
balear, i l’ha distingida com una societat madura capaç de
donar respostes.
Malgrat les nombroses reivindicacions no resoltes, aquest
teixit associatiu ha aconseguit, amb molt d’esforç i amb el
suport de tota la comunitat, crear una xarxa de suport i
representativitat per donar resposta a les seves necessitats.
El treball de proximitat, el coneixement exhaustiu de les
necessitats de les persones ateses i, sobretot, la perspectiva
comunitària, donen al teixit associatiu una posició privilegiada
per oferir serveis flexibles i adaptats a la complexitat de les
necessitats socials actuals i per afrontar amb valentia aquells
reptes emergents que planten cara a les societats occidentals.
A més de la indubtable rendibilitat social, la gestió per part
de les entitats sense ànim de lucre aporta eficiència en la gestió
de recursos que en permet l’optimització màxima i, el més
important, afavoreix la integració social i laboral de les
persones amb discapacitat. Aquest fet els permet passar de la
inacció a la productivitat.
També al llarg dels anys s'han produït avanços legislatius
com la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat
i la seva inclusió social; la Llei d'igualtat d'oportunitats, no
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat (2003) i, darrerament, la Convenció Internacional
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i el seu
Protocol Facultatiu, aprovats el 13 de desembre de 2006 per
l'Assemblea General de Nacions Unides.
És prioritari garantir el dret que tenen les persones amb
discapacitat a gaudir de serveis d’atenció sociosanitària, de
recursos assistencials i residencials, de programes formatius i
d’inserció social, etcètera... I per això és necessari, entre tots,
assolir un espai de diàleg permanent.
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El Parlament de les Illes Balears reconeix el sector de la
discapacitat com un aliat estratègic per defensar els drets dels
sectors socials més sensibles i com un instrument necessari per
lluitar contra la fractura social, i es compromet a crear les
condicions adients per donar compliment als principis bàsics
reconeguts en aquesta normativa que són, entre d'altres: la
no-discriminació, la vida independent, la normalització, el
respecte a la diversitat i a la igualtat d'oportunitats,
l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom, la
participació, la transversalitat; i a instar totes les institucions i
la societat a continuar treballant perquè siguin reals i efectius.
El Parlament de les Illes Balears fa seva la petició del sector
per crear un instrument de diàleg permanent i formal que
permeti incorporar a l’activitat legislativa d’aquest parlament
la sensibilitat i les aportacions del col·lectiu de persones amb
discapacitat, representats a través de les entitats. Per això, es
compromet a la creació d’un intergrup parlamentari que
serveixi d’espai d’intercomunicació permanent.
Són moltes les necessitats del col·lectiu que requereixen
una resposta: planificar l’augment del nombre de places dels
serveis, aprovar la nova Llei d’accessibilitat, eliminar
copagaments sanitaris que lesionen l’economia de les persones
amb discapacitat...
En el Dia Mundial de la discapacitat que avui
commemoram cal tenir molt present que les societats més justes
són aquelles que recullen el valor de tots els homes i les dones,
les seves capacitats i els seus anhels, especialment de les
persones més sensibles i vulnerables.

Ordre de Publicació
G)
Resolució de la presidenta del Parlament de les Illes
Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament
d’un membre del Consell Assessor de Continguts i de
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.
La Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, a l’article 12, configura
l’organització institucional de l’ens amb la diferenciació dels
òrgans de govern i administració -format pel Consell de
Direcció i el director general- i de participació social, com és
el Consell Assessor de Continguts i de Programació.
Les funcions del Consell Assessor es determinen a l’article
25 de la Llei 15/2010 que, en general, fan referència a la tasca
d’assessorament i assistència al Consell de Direcció i al
director o la directora amb la definició i l’avaluació de les
polítiques de programació i de continguts de l’ens.
Així mateix, als articles 24.2 i 24.3 s’estableix que el
Consell Assessor de Continguts i de Programació ha de ser
integrat per 15 membres, els quals han de representar la
pluralitat de la societat balear i de les illes que la componen. En
el Consell han d’estar representats, en tot cas, els sectors
professional, educatiu i cultural, les associacions de
consumidors i usuaris, i també les associacions representatives
de persones amb discapacitat i dels joves i la gent gran. De la
mateixa manera, es prescriu que els membres del Consell
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Assessor seran elegits pel Parlament per majoria de tres
cinquenes parts i per un mandat de quatre anys, que
transcorregut un mes sense haver aconseguit aquesta majoria en
serà suficient la majoria absoluta, i que la condició de membre
del Consell Assessor no exigeix dedicació exclusiva ni dóna
dret a remuneració, llevat de la percepció de dietes, fixades
reglamentàriament, per assistència a les reunions.
A la primera votació, el Parlament ha d’elegir els 15
membres que integraran (i constituiran per primer cop) el
Consell Assessor, amb una majoria qualificada de tres
cinquenes parts i per un mandat de quatre anys. S’hi afegeix
una segona exigència en l’elecció dels membres que fa
referència que hi ha d’haver una representació plural mínima
dels sectors professional, educatiu i cultural, de les associacions
de consumidors i usuaris, i també de les associacions
representatives de persones amb discapacitat, dels joves i de la
gent gran.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, conformement
amb la Junta de Portaveus, va adoptar, en data 12 de gener de
2016, les Normes reguladores per a l’elecció dels membres del
Consell Assessor de Continguts i Programació de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, el punt novè de les quals
disposa que la Presidència del Parlament ordenarà la publicació
del nomenament dels membres del Consell Assessor de
Continguts i Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, alhora que
preveu que la promesa o el jurament es realitzi davant la Mesa
del Parlament, després d’haver-se’n publicat el nomenament en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de desembre de 2016, d’acord amb les Normes reguladores per
a l’elecció dels membres del Consell Assessor de Continguts i
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, ja esmentades, ha elegit el membre que ha de formar
part del Consell Assessor de Continguts i de Programació de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, atesa la
renúncia del Sr. Santiago Colomar Ferrer.
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
S’ordena la publicació del nomenament del Sr. Andreu
Ferrer Juan com a membre del Consell Assessor de Continguts
i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, atesa la renúncia del Sr. Santiago Colomar Ferrer.
De la mateixa manera, s’ordena la publicació dels
nomenaments esmentats al Butlletí Oficial de les Illes Balears
i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 9 de desembre de 2016
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
María Consuelo Huertas i Calatayud
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Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 de novembre de 2016, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 12577/16, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a devolució de les bestretes
pendents als consells insulars, amb el resultat següent: vots
emesos 10, vots a favor 3, vots en contra 7 i abstencions 0.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
A)
Debat de l'escrit RGE núm. 10568/16, de l'Agència
Tributària de les Illes Balears, sobre Informe de
funcionament de l'ATB durant el 2015.
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 de novembre de 2016, debaté
l'escrit esmentat.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 14328/16.

A)
Compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la Comissió de
Turisme, sobre la política del Govern en relació amb la
Platja de Palma (RGE núm. 11597/16).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 1 de desembre de 2016, tengué lloc la
compareixença del Sr. Vicepresident i Conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme, qui, acompanyat del secretari general de
Vicepresidència, del gerent del Consorci urbanístic per a la
millora i l'embelliment de la Platja de Palma i de la cap de
Gabinet de Vicepresidència, informà sobre el tema indicat.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del Sr. Lluís J. Segura i Ginard, lletrat
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre la seva
participació en les causes en matèria de corrupció política
que romanen contra l'expresident del Govern de les Illes
Balears, Sr. Jaume Matas i Palou, per casos de presumpta
corrupció política (RGE núm. 13585/16).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2016, tengué lloc la compareixença Sr. Lluís J. Segura i
Ginard, lletrat de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
qui informà sobre el tema indicat.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2016, no substancià el debat de la proposició no de llei
esmentada, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
proposta per a la recuperació dels antics traçats ferroviaris de
Mallorca i la seva conversió en vies verdes, atès que ha estat
retirada amb l'escrit RGE núm. 16821/16.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
Decaïment de la Proposició no de llei RGE núm.
14490/16.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre
de 2016, va quedar decaiguda la proposició no de llei
esmentada, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a millora i agilitació de les previsions del Pla
Hidrològic de les Illes Balears en relació amb les zones
inundables, atesa l'absència dels diputats d'aquest grup.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de desembre de 2016, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 16986/16, del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, per a la reducció de la
pobresa energètica de les Illes Balears.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears presenta la proposició de llei
següent.
PROPOSICIÓ DE LLEI PER A LA REDUCCIÓ DE LA
POBRESA ENERGÈTICA DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Directiva 2009/72/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al
mercat interior de l’electricitat, per la qual es deroga la
Directiva 2003/54/CE; així com la Directiva 2009/73/CE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre
normes comunes per al mercat interior del gas natural, per la
qual es deroga la Directiva 2003/55/CE, contenen el mandat de
garantir el subministrament d’energia necessari per als clients
vulnerables establint la prohibició de desconnexió d’aquests
clients en períodes crítics, considerant, d’altra banda, que
podria aplicar-se un enfocament integrat, per exemple, en el
mercat en el marc de la política social, de manera que les
mesures per fer front a la pobresa energètica puguin incloure
polítiques socials o millores de l’eficiència energètica per a
l’habitatge.
Així mateix, la Directiva 2012/27/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a
l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen les Directives
2009/125/CE i 2010/30/UE i es deroguen les Directives
2004/8/CE i 2006/32/CE, estableix que s’ha d’assegurar que els
consumidors vulnerables d’energia elèctrica tenguin accés als
beneficis que suposa una major eficiència energètica.
Per la seva part, l’article 45 de la Llei 24/2013, de 26 de
desembre, del sector elèctric, que regula els consumidors
vulnerables i el bo social, no defineix les característiques
socials, de consum i poder adquisitiu per ser considerat un
consumidor vulnerable, sinó que remet a la normativa de
desenvolupament i aclareix que, en tot cas, se circumscriurà a
persones físiques en el seu habitatge habitual.
La disposició transitòria desena, a l’espera que es
desenvolupi reglamentàriament l'esmentat precepte, concedeix
el dret a beneficiar-se de la tarifa del bo social a consumidors
amb una potència contractada inferior a 3 kW, a consumidors
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de 60 anys o més que siguin pensionistes per jubilació,
incapacitat permanent o viduïtat que percebin les quanties
mínimes, a consumidors que siguin família nombrosa i a
consumidors que tenguin tots els membres de la unitat familiar
en situació d’atur.
Malgrat totes aquestes mesures, la pobresa energètica no ha
fet sinó augmentar en els darrers anys. A la crisi econòmica,
que ha reduït el poder adquisitiu de moltes famílies, s’hi
afegeix la pujada de preus dels subministraments energètics,
que ha agreujat la situació. Mesures com el bo social elèctric o
altres, com els bons socials d’entitats subministradores d’aigua,
no han tengut l’efecte esperat a l’hora de garantir aquests
subministraments bàsics per a la ciutadania, i s’han mostrat
ineficaços.
Aquesta ineficàcia es produeix per una definició errònia
dels destinataris de les ajudes. El bo social elèctric, en
funcionament des de l’any 2009, és una tarifa amb un
descompte fixat pel Govern d’Espanya sobre el Preu Voluntari
per al Petit Consumidor (PVPC), la nova denominació de la
Tarifa d’Últim Recurs (TUR), que pretén protegir un grup de
consumidors considerats vulnerables. Aquesta mesura
comporta dos problemes: el primer és que la distribució es
realitza sense tenir com element clau la renda de les famílies;
i el segon, que se sol·licita exclusivament a través d’internet. El
fet que s’apliqui el bo social sense sol·licitud de la renda, fa
que el 80% de les sol·licituds es facin sota el criteri de tenir
menys de 3KW contractats i que un percentatge molt alt
d’aquests habitatges siguin llars de segona residència, on són
més habituals aquests tipus de contractes. En definitiva, es
destinen recursos a les segones residències d’habitatges no
vulnerables en lloc de destinar-los a habitatges habituals de
famílies vulnerables.
El fet que la sol·licitud només es pugui fer per mitjans
telemàtics fa que per a les llars vulnerables s’afegeixi una
dificultat, ja que és freqüent que les famílies amb dificultats
econòmiques deixin de contractar aquesta connexió. Aquesta
situació resulta especialment palpable si es consideren les
famílies nombroses sol·licitants del bo social, ja que no totes
estan en una situació de vulnerabilitat clara que justifiqui la
prioritat en la percepció d’aquestes ajudes. El canvi en la forma
de sol·licitud i la intervenció dels serveis socials competents
són fonamentals per fer eficients aquestes mesures.
A l’escassa eficiència de les mesures per fer front el
problema de la pobresa energètica s’uneixen els elevats costos
a què els ciutadans han de fer front una vegada que, després
d’un tall del subministrament, l'han de tornar a activar. El
conjunt de mesures posades en marxa fins ara han obviat la
relació existent entre pobresa energètica i renda, que
constitueix la base sobre la qual es fonamenta la present llei.
Aquesta situació exigeix una resposta immediata dels
poders públics per fer efectius els drets proclamats per la
Constitució Espanyola a un habitatge digne i adequat, amb
accés als subministraments bàsics per satisfer les necessitats
vitals que la dignitat de la persona requereix, així com per
assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família
i mantenir un regim públic de Seguretat Social per a tots els
ciutadans que garanteixi l’assistència i les prestacions socials
suficients davant situacions de necessitat; sense que a tal efecte
pugui oblidar-se que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
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disposa a l'article 22 que les administracions públiques de les
Illes Balears garantiran el dret d’accés a un habitatge digne dels
ciutadans de les Illes Balears.
Així mateix, sense perjudici de les competències que
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears atribueix a la
comunitat autònoma en matèria d’aigües (30.8), acció i
benestar social i defensa del consumidor (30.15) i dels usuraris
(30.47), ha de tenir-se en compte la possibilitat que la
Sentència del Tribunal Constitucional 62/2016, de 17 de març,
reconeix al legislador autonòmic de desenvolupar mesures
assistencials consistents en prestacions econòmiques tendents
a evitar la interrupció del subministrament d’electricitat i gas a
les persones vulnerables.
En exercici de les indicades competències i per garantir el
subministrament energètic als ciutadans i adoptar mesures
d’estalvi a llarg termini, es defineixen unes situacions de
vulnerabilitat i especial vulnerabilitat que combinen la
consideració del nivell de la renda de les persones o unitats de
convivència amb altres circumstàncies sociofamiliars que
justifiquen una major protecció. Aquestes categories ofereixen
als serveis socials competents per a la valoració unes
condicions objectives, juntament amb la mateixa impossibilitat
de fer front a les factures energètiques, per valorar l’accés a
l’ajuda i la quantia, que es defineix en diferents trams de
cobertura segons la consideració de la situació com vulnerable
o especialment vulnerable.
Pel que fa al procés a seguir, s’estableixen dues vies d’accés
a l’ajuda, tant a instància dels usuaris afectats com a iniciativa
dels serveis socials competents. En aquest sentit, és important
la incorporació de les empreses subministradores a la prevenció
de la pobresa energètica, en establir obligacions d’informació
al consumidor sobre l’existència d’aquestes ajudes, així com
deures d’abstenció durant la seva tramitació que asseguren
l’efectivitat de les ajudes.
A tot això s’ha d’unir la previsió d’un conjunt
d’intervencions de microeficiència destinades a generar estalvi
en el consum energètic i, així mateix, a dinamitzar sectors de
producció que permetin una reconversió del model productiu
cap als sectors d’innovació que tenen la cura del medi ambient
com a eix.
Amb l’objectiu que les persones que es troben en situació
de pobresa i vulnerabilitat energètica puguin tenir accés a
formació i a un lloc de feina posterior, són necessaris plans de
cursos de formació i treball específics. Per fer front al problema
de la pobresa energètica fan falta línies d’acció des dels
diferents departaments existents en l’àmbit laboral, social,
sanitari i educatiu que solucionin el problema no només a curt
termini, sinó també en el mitjà i llarg termini.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
Constitueix l’objecte de la present llei l’adopció de mesures
per pal·liar i reduir la pobresa energètica en els habitatges en
situació de vulnerabilitat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Article 2
Definicions
1.A efectes de la present llei, s’entendrà per pobresa energètica
aquella situació de dificultat en què es troba una persona o
unitat de convivència en la comunitat autònoma de les Illes
Balears per fer front al pagament del consum energètic amb el
qual satisfer les seves necessitats domèstiques bàsiques, el que
comporta una falta d’accés normalitzat als serveis bàsics
d’electricitat, gas i aigua. Reglamentàriament, es determinaran
el mínim de serveis energètics garantits als efectes d’aquesta
llei.
2. S’entendran per mesures per pal·liar i reduir la pobresa
energètica totes les actuacions encaminades a disminuir els seus
efectes immediats, així com el nombre de persones que la
pateixen.
3. S’entendrà per habitatge en situació de vulnerabilitat
l’habitatge habitual d’una persona o unitat familiar en situació
de vulnerabilitat o especial vulnerabilitat.
Article 3
Definició de situació de vulnerabilitat i d’especial
vulnerabilitat
Tenen la consideració de persones o unitats de convivència
en situació de vulnerabilitat aquelles que es trobin en situació
de risc d’exclusió social, que pateixin o que tenguin algun
membre que pateixi violència de gènere o violència familiar,
que siguin o que tenguin algun membre que sigui víctima de
terrorisme i aquelles que així es qualifiquin en virtut de les
circumstàncies especials socioeconòmiques que les afecten.
1. S’entendrà per persona o unitat de convivència en situació de
vulnerabilitat aquella els ingressos totals de la qual siguin
superiors a una vegada l’Indicador Públic de Renda d'Efectes
Múltiples (IPREM) i iguals o inferiors a dues vegades
l’IPREM, en còmput anual.
2. També s’entendrà, entre altres supòsits, per persona o unitat
de convivència en situació de vulnerabilitat aquella amb
ingressos totals superiors a dues vegades l’IPREM i iguals o
inferiors a 2,5 vegades l’IPREM, en còmput anual, que es
trobin, a més a més, sigui individualment o en el si de la unitat
de convivència, en alguna de les situacions que es relacionen a
continuació:
1a La unitat de convivència amb, almenys, un menor a
càrrec.
2a La família nombrosa, de conformitat amb la legislació
vigent.
3a La persona que pateixi violència de gènere o unitat de
convivència en la qual existeixi violència de gènere.
4a Persones afectades per processos d’execució hipotecària
o desnonament per falta de pagament de la renda.
5a Víctimes de terrorisme.
6a Persona que tengui o unitat de convivència en la qual
algun dels seus membres tengui declarada una discapacitat
igual o superior al 33%, situació de dependència o malaltia
que la incapaciti de forma permanent, de forma acreditada,
per realitzar una activitat laboral.
7a Persona que sigui o unitat de convivència que tengui un
deutor hipotecari, que es trobi en situació d’atur i hagi
esgotat les prestacions per atur.
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8a Persona que sigui o unitat de convivència que tengui una
persona deutora hipotecària major de 60 anys.
9a Afectats per situacions catastròfiques.
3. En situació d’especial vulnerabilitat es troben les persones o
unitats de convivència els membres de les quals pateixin una
situació de vulnerabilitat agreujada per patir una situació
econòmica severa, o en la qual es produeix la concurrència de
factors com l’edat, el nombre de persones que integren la unitat
de convivència, la discapacitat, la dependència, la malaltia,
l'exclusió social, les víctimes de violència de gènere o
circumstàncies que afectin els drets humans, econòmiques,
situacions d’atur, així com altres de naturalesa anàloga que
provoquin en la persona o unitat de convivència una situació
d’especial risc de patir una desestructuració greu personal,
econòmica, social i afectiva.
4. a) S’entén que es troben en una situació d’especial
vulnerabilitat les persones o unitats de convivència els
ingressos totals dels quals siguin iguals o inferiors a una vegada
l’IPREM, en còmput anual.
b) També es consideraran en situació d’especial
vulnerabilitat les persones o unitats de convivència els
ingressos totals dels quals siguin superiors a una vegada
l’IPREM i iguals o inferiors a 1,5 vegades l’IPREM, en còmput
anual, que es trobin, a més, en alguna de les situacions
relacionades en la lletra b) de l’apartat anterior.
5. A més dels supòsits contemplats en els apartats anteriors,
s’entén que es troben en una situació de vulnerabilitat i especial
vulnerabilitat aquells casos d’emergència social que determinen
els serveis socials, d’acord amb els criteris establerts en els
apartats anteriors.
6. La situació de vulnerabilitat i d’especial vulnerabilitat
s’acreditarà, a sol·licitud de la persona o unitat de convivència
interessada, mitjançant informe de l’administració corresponent
en matèria de serveis socials en els termes que s’estableixin
reglamentàriament.
Ambdues situacions es mantendran vigents mentre
romanguin les circumstàncies que varen donar lloc al seu
reconeixement, sense perjudici de la seva revisió periòdica.
Capítol II
Mesures per pal·liar i reduir els efectes de la pobresa
energètica
Article 4
Ajuda en el pagament de la factura del consum energètic
1. El dret d’accés als subministraments bàsics energètics es
garantirà mitjançant la concessió de les ajudes que per la seva
naturalesa corresponen al marc de les prestacions econòmiques
del sistema públic de serveis socials, a més de les ajudes
d’urgències destinades a resoldre necessitats bàsiques de
subsistència.
2. La situació de vulnerabilitat o d’especial vulnerabilitat d’una
persona o unitat de convivència comportarà l’accés a les ajudes
d’urgència per al pagament dels consums energètics que no
puguin ser afrontats per la seva situació econòmica.
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El pagament dels consums energètics amb càrrec a aquesta
ajuda es realitzarà prèvia acreditació de la necessitat per la
persona o unitat de convivència interessada i en les condicions
i quantia que informin els serveis socials corresponents.
Aquestes ajudes formaran part del règim dels ajuts d’urgència
i tendran naturalesa essencial.
3. Les persones i unitats de convivència en situació d’especial
vulnerabilitat que compleixin les condicions d’accés al dret
rebran un pagament de fins a 100% de la factura energètica que
no puguin afrontar, en els termes de la valoració social i amb la
finalitat d’evitar el tall de subministrament.
4. Les persones o unitats de convivència en situació de
vulnerabilitat que compleixin les condicions d’accés al dret
rebran un pagament de fins a 50% de la factura energètica que
no puguin afrontar, en els termes de la valoració social i amb la
finalitat d’evitar el tall del subministrament. Es podrà
incrementar fins al 75% tenint en compte els membres de la
unitat de convivència.
5. En els dos casos anteriors s’analitzarà, així mateix, la factura
energètica dels habitatges per considerar si existeixen mesures
disponibles d’eficiència energètica que es puguin dur a terme
de manera simultània a l’ajuda en la factura per evitar el tall del
subministrament.
6. Les ajudes en el pagament de la factura del consum energètic
es concediran tant per evitar el tall del subministrament com
per restaurar-lo en el supòsit d’haver estat interromput, de
manera que l’import de l’ajuda podrà incloure el cost per al
beneficiari de la represa del subministrament.
7. El pagament dels consums energètics amb càrrec a aquesta
ajuda no podrà incloure els costs derivats de la interrupció del
subministrament executat pel subministrador sense
complimentar els procediments d’informació prevists en
aquesta llei.
No obstant això, l’incompliment dels deures d’informació
que per assegurar l’efectivitat de les ajudes estableix la present
llei en cap cas no haurà d’impedir la represa del
subministrament a la persona o unitat de convivència
beneficiaris de l’ajuda, per la qual cosa excepcionalment
podran sufragar-se els costs anteriors.
Article 5
Procediment per evitar la suspensió del subministrament o
procedir al seu restabliment
1. Quan els professionals dels Serveis Socials detectin el cas
d’una persona o unitat de convivència en què s’hagi procedit o
pugui procedir-se a la suspensió del subministrament
corresponent al seu habitatge habitual com a conseqüència de
l’impagament de la factura, realitzaran una valoració tècnica
per verificar si compleixen els requisits per ser beneficiaris de
les ajudes previstes a l’article anterior. En aquest supòsit, es
posarà en coneixement del subministrador a l’efecte de
possibilitar la continuïtat o el restabliment del servei.
2. En el cas que una empresa comercialitzadora d’energia hagi
procedit o vulgui procedir al tall del subministrament en
l’habitatge habitual d’una persona o una unitat de convivència

3754

BOPIB núm. 76 - 16 de desembre de 2016

per raons d’impagament, l’usuari comunicarà aquesta
circumstància als serveis socials competents.

actuacions en habitatges en situacions de vulnerabilitat
energètica.

3. Amb l’objectiu d’assegurar l’eficàcia de les mesures de
protecció social establertes en aquesta llei, existint acreditació
de persona o unitat de convivència en situació de vulnerabilitat
o d’especial vulnerabilitat o trobant-se la mateixa en tramitació,
l’empresa subministradora no procedirà a la suspensió del
subministrament mentre es gestiona la concessió de la prestació
econòmica que correspongui destinada al pagament de la
factura del consum energètic.

2. Aquestes mesures estaran destinades a promoure el canvi
dels hàbits de consum i, especialment, l’estalvi energètic que
permetrà reduir el consum i, per tant, el cost de la factura
d’electricitat, aigua i gas en els habitatges en situació de
vulnerabilitat.

Article 6
Cooperació amb les empreses administradores
1. Les administracions públiques establiran els acords o
convenis necessaris amb els subministradors d’aigua potable,
de gas i d’electricitat per al desenvolupament d’aquestes
mesures per evitar la pobresa energètica i donar suport a les
famílies en situació de vulnerabilitat energètica.
2. Per evitar la interrupció del subministrament per falta de
recursos econòmics de les persones o unitats de convivència en
situació de risc d’emergència social, es fomentarà la concessió
d’ajudes o l’aplicació de descomptes en el cost dels consums
mínims.
3. El subministrador dels serveis bàsics d’aigua potable, gas i
d’electricitat informarà els usuaris, en qualsevol avís o
comunicació que faci referència a la falta de pagament del
servei, de les previsions relatives a la pobresa energètica
establertes en aquesta llei.
4. En cap cas el subministrador no podrà tallar el
subministrament si amb una antelació mínima de 20 dies no ha
posat en coneixement de l’ajuntament corresponent
l’impagament.
Article 7
Incompatibilitats
1. La prestació establerta en aquesta llei és incompatible amb
altres ajudes destinades a pal·liar les situacions de pobresa
energètica.
2. S’exceptuen d’aquesta incompatibilitat les situacions en les
quals les quanties percebudes per aquestes ajudes siguin
inferiors a les establertes en aquesta llei, en aquest cas podran
completar-se fins el límit de les quanties que com a màxim cal
rebre de conformitat a aquesta llei, i durant els períodes de
l’any en els quals en un habitatge en situació de vulnerabilitat
no s’estigui rebent cap pagament en virtut d’aquesta condició.
3. En qualsevol cas, el beneficiari de la prestació establerta en
aquesta llei haurà de fer constar que és beneficiari d’una altra
ajuda o que ha iniciat un tràmit similar davant una altra
administració pública.
Article 8
Pla de mesures d’eficiència energètica
1. El Govern de les Illes Balears elaborarà un pla de mesures
d’eficiència energètica en el qual que es prioritzaran les

El Pla s’instrumentarà de manera que faciliti a aquests
habitatges la realització d’auditories energètiques i la posterior
implementació de les mesures propostes més rentables.
3. El pla inclourà també accions dirigides a estudiar les
possibilitats de reduir la potència contractada dels habitatges i
s’estudiarà si hi concorre algun dels pressupostos habilitants
per sol·licitar el bo social, en cas que el consumidor vulnerable
no s’estigués beneficiant d’aquesta tarifa reduïda.
4. Aquest pla tendrà una duració de tres anys i per a la seva
elaboració es crearà un comitè de seguiment, que treballarà
amb les entitats locals i els seus serveis socials, així com amb
els agents socials involucrats en la protecció dels drets dels
consumidors i les empreses de subministrament energètic a
l’hora de definir el seu abast, dissenyar els seus objectius i
establir una sèrie d’indicadors que permetin avaluar els
resultats de la seva implementació i obtenir dades sobre la
reducció de la pobresa energètica en la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
5. Els habitatges en situació de vulnerabilitat en aquesta matèria
tendran prioritat en l’accés a les mesures de microeficiència
energètica, amb un finançament públic de les seves
intervencions que suposarà entre el 25% i el 100% del seu cost
en funció de la situació de vulnerabilitat.
Com a acció prèvia i necessària a l’elaboració d’aquest pla,
es realitzarà un projecte pilot que permeti aprofundir en el
coneixement de les diferents tipologies dels habitatges pel que
fa a les característiques dels seus tancaments i dels equips
consumidors d’energia, així com dels mateixos hàbits de
consum de les famílies.
Capítol III
Finançament de les mesures previstes en la llei
Article 9
Finançament de l’ajuda en el pagament de la factura del
consum energètic
1. El finançament de les prestacions econòmiques establertes en
aquesta llei dependrà dels pressupostos de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Les quanties recaptades pel cobrament de les sancions
derivades d’aquesta llei podran incorporar-se a aquestes
prestacions econòmiques.
2. El Govern de les Illes Balears impulsarà davant el Govern
d’Espanya aquelles modificacions legislatives que permetran
obtenir tarifes més accessibles a les persones i als habitatges en
situació de pobresa energètica i vulnerabilitat energètica.
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Article 10
Finançament dels plans de mesures de microeficència
energètica

- L’incompliment per part dels subministradors dels deures
d’informació que per assegurar l’efectivitat de les ajudes
estableix l’article 6.3 d'aquesta llei.

El finançament de les mesures de microeficiència energètica
es podrà realitzar mitjançant finançament autonòmic,
mitjançant fons procedents de l’Administració General de
l’Estat, com el Fons Nacional d’Eficiència Energètica, i a
través de fons europeus per a la implementació dels Programes
Operatius dels Fons EIE corresponents al període de
finançament 2014-2020, emmarcats en l’Acord d’Associació
firmat entre Espanya i la Comissió Europea pel període
esmentat.

2. Constitueixen infraccions greus:
- La reiteració de les conductes tipificades com infraccions
lleus.
- L’incompliment pels subministradors dels deures que per
assegurar l’efectivitat de les ajudes estableix l’article 5.3
d'aquesta llei.
- El tall del subministrament sense haver fet la comunicació
als serveis socials de l'ajuntament on se situa l'habitatge.

Capítol IV
Procediments de tramitació i col·laboració amb les
Administracions locals
Article 11
Tramitació davant les entitats locals
Les entitats locals posaran a disposició dels ciutadans els
mitjans necessaris perquè aquests puguin sol·licitar les ajudes,
així com altres mesures estabertes en aquesta llei de manera
presencial, sense perjudici que es puguin habilitar els mitjans
per sol·licitar-la temàticament.

3. Constituirà infracció molt greu la reiteració de les conductes
tipificades com infracció greu en l’apartat anterior.
4. S’estableixen les següents sancions:
- Les infraccions lleus seran sancionades amb la suspensió
del dret d’accés a les ajudes previstes en aquesta llei per un
temps no superior a tres mesos o amb multa equivalent al
resultat de multiplicar fins a 25 la quantitat endeutada.
- Les infraccions greus seran sancionades amb multa
equivalent al resultat de multiplicar fins a 50 la quantitat
endeutada.
- Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa
equivalent al resultat de multiplicar fins a 100 la quantitat
endeutada.

Article 12
Col·laboració entre la comunitat autònoma, els consells
insulars i les entitats locals

Palma, 5 de desembre de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

La comunitat autònoma de les Illes Balears, els consells
insulars i les administracions locals establiran els canals de
col·laboració i comunicació oportuns per la tramitació de les
sol·licituds i altres obligacions establertes en aquesta llei. A tal
efecte, la comunitat autònoma de les Illes Balears, els consells
insulars i les entitats locals competents establiran els convenis
de col·laboració pertinents perquè els ajuntaments puguin fer
front els seus costos.
Capítol V
Règim sancionador

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de desembre de 2016, admet a tràmit la moció següent.

Article 13
Inspecció, control i potestat sancionadora
La funció d'inspecció, control i potestat sancionadora
correspondrà a la conselleria competent en matèria de serveis
socials. Correspon a la Direcció General de Planificació i
Serveis Socials la resolució dels expedients per infracció lleu
i greu i al conseller o a la consellera de Serveis Socials la
resolució dels expedients per infracció molt greu.
Article 14
Infraccions i sancions
1. Constitueixen infraccions lleus:
- L’incompliment de l’obligació dels beneficiaris de
comunicar la percepció d’altres ajudes per evitar o pal·liar el
problema de la pobresa energètica o d’altres informacions que
els puguin ser requerides pels altres treballadors socials
competents per valorar l’existència del dret a les ajudes
regulades a aquesta llei.

Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 17244/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el
model d'IB3, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
15107/16.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
15107/16, relativa a política general del Govern en relació amb
el model d'IB3, la moció següent.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que:
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1. En el termini màxim de tres mesos presenti una proposta
tecnològicament viable que garanteixi l’emissió en HD d’IB3
televisió a tot el territori balear.
2. Es publiquin al portal de transparència de l’EPRTVIB tots
els informes que avalen les contractacions directes que fa l’Ens,
en particular les relatives als encàrrecs de producció i
coproducció.
3. En el termini màxim de tres mesos dugui a terme una
auditoria de continguts per tal d’avaluar les raons de la pèrdua
d’audiències que experimenta la televisió autonòmica, a fi
d’elaborar una proposta de programació dirigida a recuperar
progressivament els índexs que aquesta tenia o fins i tot a
millorar-los.
4. Dimensioni pressupostàriament l’EPRTVIB en cas que les
audiències es mantinguin en els índexs actuals o per davall
d’aquests.
Palma, a 12 de desembre de 2016.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Està d'acord el sector de la pesca tradicional amb la
proposta d'ampliació del Parc Nacional de Cabrera?
Palma, a 6 de desembre de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

C)
RGE núm. 16998/16, de la diputada Isabel Maria Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consell Assessor de dret foral de les Illes Balears 2014.
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 escrita.
Quantes vegades es va reunir el Consell Assessor de dret
foral de les Illes Balears l'any 2014?
Palma, a 2 de desembre de 2016.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de desembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 16984/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a subvencions nominatives.

D)
RGE núm. 16999/16, de la diputada Isabel Maria Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consell Assessor de dret foral de les Illes Balears 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes vegades es va reunir el Consell Assessor de dret
foral de les Illes Balears l'any 2015?
Palma, a 2 de desembre de 2016.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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.

E)

Està augmentant la concessió de subvencions nominatives
a l'actual legislatura?

RGE núm. 17000/16, de la diputada Isabel Maria Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Consell Assessor de dret foral de les Illes Balears 2016.

Palma, a 6 de desembre de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

B)
RGE núm. 16985/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ampliació del Parc Nacional de Cabrera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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 escrita.
Quantes vegades s'ha reunit el Consell Assessor de dret
foral de les Illes Balears l'any 2016?
Palma, a 2 de desembre de 2016.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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F)

I)

RGE núm. 17001/16, de la diputada Isabel Maria Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dietes del Consell Assessor de dret foral de les Illes Balears
2014.

RGE núm. 17034/16, de la diputada Maria Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a còmput
del temps que ha estat jubilat un metge per part de
l'Ibsalut.

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 escrita.

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 escrita.

Quines dietes (en euros) percebien els membres del Consell
Assessor de dret foral de les Illes Balears l'any 2014?

Com a conseqüència de la jubilació forçosa d'un metge,
imposada per l'Ibsalut, i posterior incorporació al servei actiu
per imperatiu legal, s'ha computat el temps que ha estat
"jubilat" aquest professional com a "temps de vacances". Amb
quina base legal s'ha efectuat aquest còmput com a "temps de
vacances"?

Palma, a 2 de desembre de 2016.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Atès el que s'ha exposat, té previst la conselleria compensar
el perjudici ocasionat a aquest professional mèdic?

G)
RGE núm. 17002/16, de la diputada Isabel Maria Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dietes del Consell Assessor de dret foral de les Illes Balears
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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines dietes (en euros) percebien els membres del Consell
Assessor de dret foral de les Illes Balears l'any 2015?
Palma, a 2 de desembre de 2016.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

H)
RGE núm. 17003/16, de la diputada Isabel Maria Oliver
i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dietes del Consell Assessor de dret foral de les Illes Balears
2016.
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 escrita.
Quines dietes (en euros) perceben els membres del Consell
Assessor de dret foral de les Illes Balears l'any 2016?
Palma, a 2 de desembre de 2016.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Palma, a 1 de desembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

J)
RGE núm. 17035/16, de la diputada Maria Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a horari de
la unitat bàsica de Sant Joan de Labritja (1).
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 escrita.
Atesa la resposta rebuda RGE núm. 16962/16, se solAlicita:
Quan i qui ha estipulat que l'horari per a la unitat bàsica de Sant
Joan de Labritja sigui de quatre matins i una tarda a la
setmana?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.

K)
RGE núm. 17036/16, de la diputada Maria Tania Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a horari de
la unitat bàsica de Sant Joan de Labritja (2).
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 escrita.
Atesa la resposta rebuda RGE núm. 16962/16, se solAlicita:
S'ha consensuat i/o informat a l'Ajuntament de Sant Joan de
Labritja l'horari estipulat per a la unitat bàsica d'aquest
municipi?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
La diputada:
Maria Tania Marí i Marí.
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L)
RGE núm. 17078/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import de les operacions del pendent de pagament
computat a efectes del càlcul del període de pagament el
novembre.
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.
Quin és l'import total de les operacions del pendent de
pagament expressat en milers d'euros a 30 d'octubre de 2016,
computat a efectes del càlcul del període mitjà de pagament
segons el disposat en el RD 635/2014 de l'Administració
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

O)
RGE núm. 17081/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en serveis socials el mes de novembre.
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.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat,
corresponent al mes de novembre de 2016, corresponent a
"Serveis socials"?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

M)
RGE núm. 17079/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en Sanitat el mes de novembre.
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.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat,
corresponent al mes de novembre de 2016, corresponent a
"Sanitat"?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

P)
RGE núm. 17082/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat el mes de novembre.
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.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat,
corresponent al mes de novembre de 2016, llevat de "Sanitat",
"Educació" i "Serveis Socials"?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

N)
RGE núm. 17080/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
import d'operacions comunicat a l'Administració General
de l'Estat en educació el mes de novembre.
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.
Quin és l'import total de les operacions (milers d'euros)
(deute comercial), comunicat per la Intervenció General de la
comunitat autònoma a l'Administració General de l'Estat,
corresponent al mes de novembre de 2016, corresponent a
"Educació"?

Q)
RGE núm. 17083/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaior a 1 de
desembre de 2016.
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.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alaior

BOPIB núm. 76 - 16 de desembre de 2016
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desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Algaida
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

R)
RGE núm. 17084/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alaró a 1 de
desembre de 2016.
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.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alaró de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de desembre
de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

U)
RGE núm. 17087/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Andratx a 1 de
desembre de 2016.
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.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Andratx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

S)
RGE núm. 17085/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de
desembre de 2016.
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.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Alcúdia
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

V)
RGE núm. 17088/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Ariany a 1 de
desembre de 2016.
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.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Ariany
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

T)
RGE núm. 17086/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Algaida a 1 de
desembre de 2016.
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.

W)
RGE núm. 17089/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Artà a 1 de desembre
de 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Artà de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de desembre
de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

X)
RGE núm. 17090/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de
desembre de 2016.
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.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Banyalbufar de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Y)
RGE núm. 17091/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Binissalem a 1 de
desembre de 2016.
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.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Binissalem de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Z)
RGE núm. 17092/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Búger a 1 de
desembre de 2016.
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.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Búger
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

AA)
RGE núm. 17093/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Bunyola a 1 de
desembre de 2016.
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.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Bunyola de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

AB)
RGE núm. 17094/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Calvià a 1 de
desembre de 2016.
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.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Calvià
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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AC)
RGE núm. 17095/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campanet a 1 de
desembre de 2016.

AF)
RGE núm. 17098/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Campanet de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

AD)
RGE núm. 17096/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Campos a 1 de
desembre de 2016.

AG)
RGE núm. 17099/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Consell a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Campos de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Consell
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

AE)
RGE núm. 17097/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Capdepera a 1 de
desembre de 2016.

AH)
RGE núm. 17100/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Costitx a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Capdepera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Costitx
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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AI)
RGE núm. 17101/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Deià a 1 de
desembre de 2016.

AL)
RGE núm. 17104/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Deià
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es
Mercadal de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

AJ)
RGE núm. 17102/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de
desembre de 2016.

AM)
RGE núm. 17105/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a
1 de desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Eivissa
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

AK)
RGE núm. 17103/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de
desembre de 2016.

AN)
RGE núm. 17106/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Escorca a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Es
Castell de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Escorca
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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AO)
RGE núm. 17107/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Esporles a 1 de
desembre de 2016.

AR)
RGE núm. 17110/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ferreries a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Esporles
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Ferreries de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

AP)
RGE núm. 17108/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de
desembre de 2016.

AS)
RGE núm. 17111/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Formentera a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament
d'Estellencs de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Formentera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

AQ)
RGE núm. 17109/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Felanitx a 1 de
desembre de 2016.

AT)
RGE núm. 17112/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Felanitx de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Fornalutx de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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AU)
RGE núm. 17113/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament d'Inca a 1 de desembre
de 2016.

AX)
RGE núm. 17116/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llubí a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament d'Inca de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de desembre
de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Llubí
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

AV)
RGE núm. 17114/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre
a 1 de desembre de 2016.

AY)
RGE núm. 17117/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Lloret
de Vistalegre de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Llucmajor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

AW)
RGE núm. 17115/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Lloseta a 1 de
desembre de 2016.

AZ)
RGE núm. 17118/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Manacor a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Lloseta
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Manacor de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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BA)
RGE núm. 17119/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Mancor de la Vall
a 1 de desembre de 2016.

BD)
RGE núm. 17122/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Marratxí a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Mancor de la Vall de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Marratxí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

BB)
RGE núm. 17120/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maó a 1 de
desembre de 2016.

BE)
RGE núm. 17123/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Montuïri a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Maó
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Montuïri de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

BC)
RGE núm. 17121/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Maria de la Salut a
1 de desembre de 2016.

BF)
RGE núm. 17124/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Muro a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Maria
de la Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Muro
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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BG)
RGE núm. 17125/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Palma de Mallorca
a 1 de desembre de 2016.

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.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Palma
de Mallorca de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Porreres de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

RGE núm. 17128/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Porreres a 1 de
desembre de 2016.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

BH)
RGE núm. 17126/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Petra a 1 de
desembre de 2016.

BK)
RGE núm. 17129/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Petra
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Puigpunyent de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

BI)

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

RGE núm. 17127/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Pollença a 1 de
desembre de 2016.

BL)
RGE núm. 17130/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Pollença de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sa
Pobla de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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BM)
RGE núm. 17131/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany a 1 de desembre de 2016.

BP)
RGE núm. 17134/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Josep de Sa
Talaia a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Josep de Sa Talaia de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

BN)
RGE núm. 17132/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de
desembre de 2016.

BQ)
RGE núm. 17135/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Joan de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

BO)
RGE núm. 17133/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Joan de
Labritja a 1 de desembre de 2016.

BR)
RGE núm. 17136/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Joan de Labritja de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sant
Lluís de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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BS)
RGE núm. 17137/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1
de desembre de 2016.

BV)
RGE núm. 17140/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Maria del
Camí a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Eugènia de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

BT)
RGE núm. 17138/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Eulària des
Riu a 1 de desembre de 2016.

BW)
RGE núm. 17141/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santanyí a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Eulària des Riu de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a dia 1 de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Santanyí de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

BU)
RGE núm. 17139/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Santa Margalida a
1 de desembre de 2016.

BX)
RGE núm. 17142/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Selva a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Santa
Margalida de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia
1 de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Selva
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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BY)
RGE núm. 17143/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sencelles a 1 de
desembre de 2016.

CB)
RGE núm. 17146/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sóller a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Sencelles de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1
de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sóller
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

BZ)
RGE núm. 17144/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de
desembre de 2016.

CC)
RGE núm. 17147/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Son Servera a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Ses
Salines de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Son
Servera de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CA)
RGE núm. 17145/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Sineu a 1 de
desembre de 2016.

CD)
RGE núm. 17148/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de Sineu
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a dia 1 de
desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Valldemossa de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
dia 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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CE)
RGE núm. 17149/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a l'Ajuntament de Vilafranca de
Bonany a 1 de desembre de 2016.

CH)
RGE núm. 17152/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Mallorca a 1 de
desembre de 2016.

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.

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, a l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a dia 1 de desembre de 2016?

Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de
Mallorca a dia 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
CI)
CF)
RGE núm. 17150/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular d'Eivissa a 1 de
desembre de 2016.
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.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular
d'Eivissa a dia 1 de desembre de 2016?

RGE núm. 17153/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Menorca a 1 de
desembre de 2016.
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.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de
Menorca a dia 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
CJ)
CG)
RGE núm. 17151/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents al Consell Insular de Formentera a 1
de desembre de 2016.
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.
Quin és l'import total de factures, convenis, traspassos, etc.,
pendent de pagament, per part del Govern de les Illes Balears
i tot el seu sector públic instrumental, al Consell Insular de
Formentera a dia 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

RGE núm. 17154/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern amb el Consell d'Eivissa el mes de desembre.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell d'Eivissa a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

BOPIB núm. 76 - 16 de desembre de 2016
CK)
RGE núm. 17155/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern amb el Consell de Formentera el mes de
desembre.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell de Formentera a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CL)
RGE núm. 17156/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern amb el Consell de Mallorca el mes de desembre.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell de Mallorca a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CM)
RGE núm. 17157/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern amb el Consell de Menorca el mes de desembre.
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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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alaior a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CO)
RGE núm. 17159/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaró
a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alaró a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CP)
RGE núm. 17160/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alcúdia
a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Alcúdia a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb el Consell de Menorca a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CN)
RGE núm. 17158/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Alaior
a 1 de desembre de 2016.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

CQ)
RGE núm. 17161/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Algaida
a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Algaida a 1 de desembre de 2016?
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Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CR)
RGE núm. 17162/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Andratx a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Andratx a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CS)
RGE núm. 17163/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Ariany
a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Ariany a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CT)
RGE núm. 17164/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Artà a
1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Artà a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CU)
RGE núm. 17165/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Banyalbufar a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Banyalbufar a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CV)
RGE núm. 17166/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Binissalem a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Binissalem a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CW)
RGE núm. 17167/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Búger
a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Búger a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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CX)
RGE núm. 17168/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Bunyola a 1 de desembre de 2016.

DA)
RGE núm. 17171/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campos a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Bunyola a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Campos a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CY)
RGE núm. 17169/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Calvià
a 1 de desembre de 2016.

DB)
RGE núm. 17172/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Capdepera a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Calvià a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Capdepera a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

CZ)
RGE núm. 17170/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Campanet a 1 de desembre de 2016.

DC)
RGE núm. 17173/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Campanet a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a 1 de desembre
de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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DD)
RGE núm. 17174/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Consell a 1 de desembre de 2016.

DG)
RGE núm. 17177/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Eivissa
a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Consell a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Eivissa a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

DE)
RGE núm. 17175/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Costitx
a 1 de desembre de 2016.

DH)
RGE núm. 17178/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Castell a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Costitx a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Castell a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

DF)
RGE núm. 17176/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Deià
a 1 de desembre de 2016.

DI)

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Deià a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Mercadal a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

RGE núm. 17179/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Mercadal a 1 de desembre de 2016.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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DJ)
RGE núm. 17180/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Es
Migjorn Gran a 1 de desembre de 2016.

DM)
RGE núm. 17183/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Estellencs a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Estellencs a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

DK)
RGE núm. 17181/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Escorca
a 1 de desembre de 2016.

DN)
RGE núm. 17184/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Felanitx a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Escorca a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Felanitx a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

DL)
RGE núm. 17182/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament
d'Esporles a 1 de desembre de 2016.

DO)
RGE núm. 17185/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Ferreries a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Esporles a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ferreries a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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DP)
RGE núm. 17186/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Formentera a 1 de desembre de 2016.

DS)
RGE núm. 17189/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloret
de Vistalegre a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Formentera a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre a 1 de desembre de
2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

DQ)
RGE núm. 17187/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Fornalutx a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Fornalutx a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

DR)
RGE núm. 17188/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament d'Inca a
1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament d'Inca a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

DT)
RGE núm. 17190/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Lloseta
a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Lloseta a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

DU)
RGE núm. 17191/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Llubí
a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Llubí a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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DV)
RGE núm. 17192/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Llucmajor a 1 de desembre de 2016.

DY)
RGE núm. 17195/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maó
a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Llucmajor a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maó a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

DW)
RGE núm. 17193/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Manacor a 1 de desembre de 2016.

DZ)
RGE núm. 17196/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Maria
de la Salut a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Manacor a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Maria de la Salut a 1 de desembre de
2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

DX)
RGE núm. 17194/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Mancor de la Vall a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Mancor de la Vall a 1 de desembre de
2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

EA)
RGE núm. 17197/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Marratxí a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Marratxí a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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EB)
RGE núm. 17198/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Montuïri a 1 de desembre de 2016.

EE)
RGE núm. 17201/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Petra
a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Montuïri a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Petra a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

EC)
RGE núm. 17199/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Muro
a 1 de desembre de 2016.

EF)
RGE núm. 17202/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Pollença a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Muro a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Pollença a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

ED)
RGE núm. 17200/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Palma
de Mallorca a 1 de desembre de 2016.

EG)
RGE núm. 17203/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Porreres a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Palma de Mallorca a 1 de desembre de
2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Porreres a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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EH)
RGE núm. 17204/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Puigpunyent a 1 de desembre de 2016.

EK)
RGE núm. 17207/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Puigpunyent a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Joan a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

EI)

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

RGE núm. 17205/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sa
Pobla a 1 de desembre de 2016.

EL)
RGE núm. 17208/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Joan de Labritja a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sa Pobla a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja a 1 de desembre de
2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

EJ)
RGE núm. 17206/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a 1 de desembre
de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

EM)
RGE núm. 17209/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Josep de Sa Talaia a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia a 1 de desembre
de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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EN)
RGE núm. 17210/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar a 1 de desembre de 2016.

EQ)
RGE núm. 17213/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eulària des Riu a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar a 1 de
desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu a 1 de desembre de
2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

EO)
RGE núm. 17211/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sant
Lluís a 1 de desembre de 2016.

ER)
RGE núm. 17214/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Margalida a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sant Lluís a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Margalida a 1 de desembre de
2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

EP)
RGE núm. 17212/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Eugènia a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Eugènia a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

ES)
RGE núm. 17215/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí a 1 de desembre de 2016.
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.
Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a 1 de desembre de
2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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ET)
RGE núm. 17216/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Santanyí a 1 de desembre de 2016.

EW)
RGE núm. 17219/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Ses
Salines a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Santanyí a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Ses Salines a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

EU)
RGE núm. 17217/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Selva
a 1 de desembre de 2016.

EX)
RGE núm. 17220/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sineu
a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Selva a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sineu a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

EV)
RGE núm. 17218/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Sencelles a 1 de desembre de 2016.

EY)
RGE núm. 17221/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Sóller
a 1 de desembre de 2016.

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.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sencelles a 1 de desembre de 2016?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Sóller a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

EZ)
RGE núm. 17222/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de Son
Servera a 1 de desembre de 2016.
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.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de desembre de 2016, ratifica l'admissió per delegació
de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Son Servera a 1 de desembre de 2016?
Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

A)
RGE núm. 17248/16, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a contractació amb empreses pantalla.

FA)
RGE núm. 17223/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Valldemossa a 1 de desembre de 2016.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Considera el conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca que la contractació amb empreses pantalla per part de la
seva conselleria s'ajusta als criteris de transparència i bon
govern?

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Valldemossa a 1 de desembre de 2016?

Palma, a 12 de desembre de 2016.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
FB)
RGE núm. 17224/16, del diputat Andreu Alcover i
Ordinas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
del Govern de les Illes Balears amb l'Ajuntament de
Vilafranca de Bonany a 1 de desembre de 2016.
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.

Ordre de Publicació
A)
A les preguntes RGE núm. 13224/16 a 13290/16, de la
diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a legalització de places
turístiques a tots els municipis de les Illes Balears l’any
2010.
La informació sol·licitada pel que fa l’illa de Mallorca es
troba a la seva disposició a la Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme.

Quin és el deute que manté el Govern de les Illes Balears
amb l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a 1 de desembre de
2016?

Palma, 1 de desembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Palma, a 7 de desembre de 2016.
El diputat:
Andreu Alcover i Ordinas.

Ordre de Publicació
B)
A les preguntes RGE núm. 13683/16 a 13774/16, del
diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a desfibril·ladors externs automàtics i
semiautomàtics enregistrats, a persones formades per
utilitzar-los, a entitats acreditades per donar formació, a
comunicacions d’utilització i a cursos homologats per a la
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utilització a les Illes, a Eivissa, a Formentera, a Menorca,
a Mallorca i a tots els municipis de les Illes Balears.
Desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics en centres
no sanitaris enregistrats a la Conselleria de Salut
Mallorca 141; Menorca 36; Eivissa 23; Formentera 1; Alaior
0; Alaró 1; Alcúdia 14; Algaida, Andratx i Ariany 0; Artà 1;
Banyalbufar, Binissalem, Búger i Bunyola 0; Calvià 25;
Campanet 0; Campos 1; Capdepera 5; Ciutadella de Menorca
15; Consell, Costitx i Deià 0; Eivissa 9; Es Castell 1; Es
Mercadal 2; Es Migjorn Gran 1; Escorca, Esporles i Estellencs
0; Felanitx 3; Ferreries 2; Fornalutx 0; Inca 3; Lloret de
Vistalegre, Lloseta i Llubí 0; Llucmajor 5; Manacor 8, Maó 6;
Muro 10; Palma 37; Pollença 9; Puigpunyent 1; Sa Pobla 4;
Sant Antoni de Portmany 3; Sant Joan 0; Sant Joan de Labritja
1; Sant Josep de Sa Talaia 7; Sant Llorenç des Cardassar 4;
Sant Lluís 9; Santa Eugènia 0; Santa Eulària des Riu 3; Santa
Margalida i Santa Maria del Camí 0; Santanyí 4; Selva i
Sencelles 0; Ses Salines 2; Sineu 1; Sóller 2; Son Servera 1;
Valldemossa i Vilafranca de Bonany 0.
Persones no sanitàries formades per utilitzar desfibril·ladors
externs automàtics i semiautomàtics (2016)
Mallorca 1554; Menorca 41; Eivissa 199; Formentera 0.
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• Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca,
de titularitat de l’Administració Educativa
• Conservatori Municipal de Música de Palma, titularitat
municipal
• Conservatori Municipal professional de Música de Felanitx,
titularitat municipal
Centres privats autoritzats
• Centre privat autoritzat d’ensenyaments elementals de
música Santa Mònica
• Centre privat autoritzat d’ensenyaments elementals de
música Sant Josep Obrer
• Centre privat autoritzat d’ensenyaments elementals de
música CIDE
• Centre privat autoritzat d’ensenyaments elementals de
música Obrador de Músics de Marratxí
• Centre privat autoritzat d’ensenyaments elementals de dansa
Sant Jaume
• Centre privat autoritzat d’ensenyaments elementals i
professionals de dansa Francisca Tomàs

Cursos homologats per a la utilització de desfibril·ladors
externs automàtics i semiautomàtics (2016)
Mallorca 121; Menorca 6; Eivissa 15; Formentera 0.

Centres integrats
• CEIP Son Serra, centre integrat d’ensenyaments elementals
de música i educació primària, de titularitat de l’Administració
Educativa
• CC Escolania de Lluc, centre integrat d’ensenyaments
elementals de música i educació primària concertat
• CC Sant Josep Obrer II, d’ensenyaments elementals de
música i educació primària concertat
• Agora Portals International School, centre integrat
d’educació primària, secundària, obligatòria i batxillerat i
ensenyaments elementals i professionals de música

Entitats acreditades per fonar formació per utilitzar
desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics:
Mallorca 11; Menorca 3; Eivissa 4; Formentera 0; seu a altres
CCAA 11.

Escoles de Música o Dansa reconegudes per la Conselleria
d’Educació
Hi ha actualment 14 escoles de música que imparteixen
ensenyaments elementals a més d’ensenyaments no reglats

Comunicacions d’utilització de desfibril·ladors externs
automàtics i semiautomàtics
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera 0.

Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
C)
A les preguntes RGE núm. 14027/16 a 14108/16,
14109/16 a 14209/16 i 14210/16 a 14310/16, del diputat Sr.
Enric Casanova i Peiro, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a matrícules a les escoles de música a tots els
municipis de les Illes Balears durant els cursos 2013/2014;
2014/2015; 2015/2016 i 2016/2017 (I-II-III).
A continuació detallam les escoles de música reglades i no
reglades, així com la seva titularitat, per illes. També
s’indiquen els percentatges d’infants inscrits relatius al curs
2014/2015.
1.Dades de centres d’ensenyament reglats i d’ensenyaments no
reglats de Música i Dansa.
1.1 Mallorca
1.1.1 Ensenyaments Elementals i Professionals
Conservatoris

1.1.2 Ensenyaments no reglats
Escoles de música i/o dansa reconegudes de titularitat
municipal
Fundació Escola Municipal de música d’Alcúdia, Escola
municipal de música d’Algaida, Escola municipal de música
d’Artà, Escola municipal de música de Binissalem, Escola
municipal de música Josep Rubio i Amengual de Calvià, Escola
municipal de música de Campos, Escola municipal de música
de Capdepera, Escola municipal de música i dansa d’Esporles,
Escola de música Pare Aulí de Felanitx, Escola de música
Antoni Torrandell d’Inca, Escola municipal del Santuari de
Lluc de l’Ajuntament d’Escorca, Escola municipal de música
de Manacor, Escola municipal de música de Montuïri, Escola
municipal de música Miquel Tortell de Muro, Escola municipal
de música de Palma, Escola municipal de música de Petra,
Escola municipal de música de Sa Pobla, Fundació Pública
Escola de música de Pollença, Escola municipal de música de
Porreres, Escola municipal de música de Sant Llorenç A
Contratemps, Escola municipal de música de Santa Margalida,
Escola municipal de música de Santa Maria Andreu Torrens,
Escola municipal de música de Santanyí, Escola municipal de
música de Selva, Escola municipal de música de Sóller, Escola
municipal de música i dansa de Son Servera, Escola municipal
de música de Valldemossa, Escola municipal de música de
Vilafranca; total: 28 escoles.
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Escoles de música i/o dansa reconegudes de titularitat privada
Escola de música Quatre 42, Escola de música Mètode Ireneu
Segarra, Escola de música Nostra Terra, Escola de música
Madre Alberta, Escola de música Més Música, Escola de dansa
Sant Jaume, Escola de dansa Francisca Tomàs; total: 7 escoles.
Escoles de música que no pertanyen a la Xarxa d’escoles de
música i dansa reconegudes per la Conselleria d’Educació
Escola de música de Sant Joan, Escola de música d’Alaró,
Escola de música d’Andratx, Escola de música de Bunyola,
Escola de música de Campanet, Escola de música de Lloseta,
Escola de música de Llucmajor, Escola de música de Marratxí,
Escola de música de Sant Joan, Escola de música de Ses
Salines, Escola de música de Sineu, Escola municipal de
música de Marratxí, Escola i Banda de música s’Almudaina,
Escola de música i danses de Mallorca, Altres escoles o
acadèmies de música o dansa privades.

Escoles de música i/o dansa reconegudes de titularitat privada
Escola i Banda de música Can Blau; total: 1 escola.
Escoles de música que no pertanyen a la Xarxa d’Escoles de
música i dansa reconegudes per la Conselleria d’Educació
Escola de música de Santa Eulària des Riu, Escola de música
de Sant Josep de Sa Talaia, Escola de música de Sant Antoni de
Portmany, Altres escoles o acadèmies de música o dansa
privades.
2. Dades d’alumnat matriculat
Les següents taules mostren dades provisionals del curs
2014-15 de l’alumnat matriculat als diferents ensenyaments
Alumnat matriculat en conservatoris, centres autoritzats i
centres integrats

1.2. Menorca
1.2.1 Ensenyaments Elementals i Professionals
Conservatori
• Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca
i a la seva subseu de Ciutadella, de titularitat de
l’Administració Educativa
1.2.2 Ensenyaments no reglats
Escoles de música i/o dansa reconegudes de titularitat
municipal
Escola municipal de música d’Alaior, Escola municipal de
música i dansa de Ciutadella, Escola municipal de música de
l’Ateneu Musical de Ferreries, Escola municipal de música des
Mercadal; total: 4 escoles
Escoles de música i/o dansa reconegudes de titularitat privada
Escola de dansa Ute Dahl; total: 1 escola
Escoles de música que no pertanyen a la Xarxa d’Escoles de
música i dansa reconegudes per la Conselleria d’Educació
Escola de música d’Es Castell, Escola de música d’Es Migjorn
Gran, Escola de música de Maó, Escola de música de Sant
Lluís; Altres escoles o acadèmies de música o dansa privades.
1.3. Eivissa

Ensenyaments reglats. Conservatoris
Música

Dansa

Prof
Música
PREP

Prof
Dansa
PREP

Mallorca

261

136

334

89

Menorca

133

139

272

Eivissa

165

89

254

Palma

58

Felanitx

46

31

No
reglats

Totals

820

327

385

117

194

176

182

163

206

Ensenyaments reglats. Centres autoritzats
Escola
dansa Sant
Jaume

6

Escola
dansa
Francisca
Tomàs

29

Escola
música
Santa
Mònica

3

Escola
música
Obrador de
músics de
Marratxí

11

Escola
música
CIDE

14

14

3

128

139

1.3.1 Ensenyaments Elementals i Professionals
Conservatori
• Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i
Formentera (Seu i Extensió a Formentera), de titularitat de
l’Administració Educativa
Escoles de música o dansa reconegudes per la Conselleria
d’Educació
Actualment l’Escola Municipal de música de Formentera també
imparteix ensenyaments elementals.
1.3.2 Ensenyaments no reglats
Escoles de música i/o dansa reconegudes de titularitat
municipal
Escola de música del Patronat Municipal de Música d’Eivissa,
Escola municipal de Música de Formentera; total: 2 escoles.

14

Ensenyaments reglats. Centres integrats
CEIP Son
Serra
(públic)

142

142

Agora
Portals
(privat)

249

28

277

Escolania
de Lluc
(privat
concertat)

31

14

45

Sant Josep
Obrer II
(privat
concertat)

47

47
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Total
alumnes

1160

171

635

103

911

Considerant que:
1. L’estratègia Nacional de Salut Mental recomana
“Realitzar i avaluar un conjunt d’intervencions, dins del
contemplat en el Pla Nacional de Drogues i, si escau, en el
de la comunitat autònoma, amb l’objectiu de disminuir l’ús
i abús de substàncies addictives en tot l’àmbit de la
comunitat”.
2. El diagnòstic i tractament de conductes addictives i
ludopaties, es troba inclòs en la Cartera de serveis comuns
del Sistema Nacional de Salut al seu apartat d’Atenció a la
Salut Mental.
3. La patologia Dual (associació d’un trastorn per consum
de substàncies i un altre trastorn mental), ha de
considerar-se dins de les patologies mentals greus i
resistents als tractaments convencionals sent fonamental per
a la sanitat pública i específica de salut mental, ja que
inclou a un grup de pacients amb una mala evolució, una
mala qualitat de vida, una elevada morbiditat, mortalitat i
un consum elevat de recursos sociosanitaris i socials.

2.980

Alumnes matriculats en escoles de música
Ensenyaments reglats. Escoles reconegudes municipals
Capdepera

17

Esporles
Santa Maria
del Camí

9

181

207

38

163

201

26

98

124

131

131

126

169

Petra
Muro

39

4

Palma, 16 de novembre de 2016
El conseller d'Educació i Universitat
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 14655/16, de la diputada Sra.
Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tancament del centre de salut de Sant Joan de
Labritja.
L’horari estipulat per a la Unitat Bàsica de Sant Joan de
Labritja és de 4 matins i una tarda a la setmana.
Palma, 30 de novembre
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 14785/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a redefinició del model assistencial de
drogodependències.
A les Illes Balears disposem de diversos dispositius en
diferents institucions que es troben inclosos a la xarxa d’atenció
a pacients amb problemes d’addiccions o en risc de sofrir-les:
Gerència d’Atenció Primària, Consell de Mallorca, Consell
d’Eivissa i Consell de Menorca. A més comptem amb el
Programa d’atenció a drogodependències de les Illes Balears,
que aborda la prevenció i promoció en aquest sentit i depenen
de la DG de Salut pública (PADIB); estam treballant per
millorar la coordinació entre les diferents CAD, la xarxa de
Salut Mental.
Hem instal·lat el sistema informàtic en els CAD del Consell
perquè els pacients tenguin la mateixa atenció en tots els
centres d’atenció a la drogodependència.
D’aquesta manera els pacients tendran els mateixos serveis
quant a sistemes d’informació i receptes que tenen als centres
que depenen del Servei de Salut.
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Es proposa establir un model integral de tractament per a
persones amb trastorns addictius i comorbiditat psiquiàtrica a
Balears. Hem creat un grup d’experts multiprofessional en el
marc de l’estratègia de salut mental de les Illes Balears, en el
qual estan representades totes les institucions implicades amb
professionals experts, per aconseguir un document de consens
en el qual s’unifiqui el servei dels CADs des de les unitats de
salut mental comunitàries.
Aquest model atendrà les directrius del PADIB i establirà
els mecanismes de coordinació funcional de tots els dispositius
i recursos assistencials, disminuint al màxim les limitacions
derivades de les seves diferents dependències administratives
(centres de salut d’atenció primària, centres d’atenció a les
drogodependències i les Unitats de Salut mental d’atenció
especialitzada, unitats de psiquiatria hospitalària), fomentant la
coordinació amb altres institucions socials, sociosanitàries,
laborals i judicials, i amb la participació de les associacions de
pacients i entitats sense ànim de lucre, involucrades en l’atenció
a la personal que pateix una addicció.
Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 14786/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a integració dins Atenció Primària dels
centres d'atenció a les drogodependències.
Es continua amb les gestions per integrar dins Atenció
Primària els Centres d’atenció a les drogodependències.
De moment s’han fet reunions entre la consellera de Salut
i la Direcció General de Salut Pública i Participació i el Servei
de Salut, així com reunions exploratòries amb cada consell
insular.
Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 14787/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a model assistencial a les
drogodependències.
El procés de negociació s’ha iniciat per part de
professionals de la Conselleria de Salut, Direcció General de
Salut Pública així com del Servei de Salut, i s’han mantingut
diverses reunions amb els consells insulars de Mallorca,
Menorca i Eivissa.
Concretament amb el Consell de Mallorca han tingut lloc
dues reunions i amb el de Menorca una. Amb el Consell Insular
d’Eivissa s’han mantingut conversacions telefòniques i
telemàtiques.

Entre Eivissa i Formentera hi ha 25.207 nins i joves menors
de 18 anys. Aquesta població és la que presenta millors ràtios
professional/usuari de totes les illes, amb els següents
professionals:
- 2 Psicòlegs a temps complet.
- 1 Infermer a temps complet.
- 1 Psiquiatre a temps complet.
- 1 Psiquiatre a temps parcial (tres dies a la setmana).
- 1 Treballador social a temps parcial (tres dies a la
setmana).
El psiquiatre a temps parcial treballa, la resta de la setmana,
en la transició d’infantil cap a adults.
Fa un any es va incrementar en una visita setmanal per part
de psiquiatria a l’illa de Formentera.
Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
J)
Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 14789/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programa específic de mediació, atenció
psicològica i atenció a la sexualitat de les donen que hagin
patit mutilació genital femenina.
De moment s’està adaptant un protocol d’actuació per a les
Illes Balears. S’ha creat un grup de treball interdisciplinari que
hi està treballant. El grup està compost per:
- Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa.
- Direcció General del Servei de Salut de les Illes
Balears.
- Direcció General de Salut Pública i Participació.
- Servei de Salut de les Illes Balears.
- Institut Balear de la Dona.
- Direcció General de Menors i Família.
- Servei d’immigració-DGPySS.
- Metges del món.
Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació

A la pregunta RGE núm. 14792/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a unitat de psiquiatria infantojuvenil de
l'Àrea de Salut de Menorca.
-

1 psiquiatre a temps complet.
2 psicòlegs a temps complet (tres dies a la setmana).
1 infermer a temps complet.
1 treballador social 1 dia a la setmana.

Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 14793/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora en matèria de salut d'Atenció
Primària.
Malauradament no hi havia cap desenvolupament
tecnològic al juliol de 2015. A partir d’aquí l’actual Govern, ha
apostat de manera decidida per potenciar l’Atenció Primària a
totes les illes. Per fer-la més accessible, per modernitzar-la amb
més recursos i tecnologia perquè segui més resolutiva.

I)
A la pregunta RGE núm. 14791/16, de la diputada Sra.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a unitat de psiquiatria infantojuvenil de
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
Actualment, s’està elaborant el nou Pla estratègic de Salut
Mental de les Illes Balears 2016-2020.
Una de les línies estratègiques d’aquest pla tracta sobre les
necessitats dins l’àmbit de la salut mental infantil i juvenil.
Haurem d’esperar, doncs, sa la finalització d’aquest Pla per
conèixer les necessitats reals dins aquest àmbit.

En concret a Menorca entre d’altres millores destaquen:
Ecografies clíniques: un professional en el Centre de Salut
Verge del Toro realitza ecografies abdominals un dia a la
setmana. L’any 2017 està prevista la compra de 5 ecògrafs per
als centres de salut de Menorca.
Dermatoscòpia: Actualment dos centres de salut (Dalt Sant
Joan i Canal Salat) ja disposen de dermatoscopi. Per a l’any
2017 s’encarregaran 4 dermatoscopis més per als centres de
salut d’Es Banyer, Ferreries, Verge del Toro i Unitat Bàsica Es
Castell.
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Monitorització de pressió arterial (MAPA): Aquest any està
previst incorporar dos nous aparells de MAPA per als Centres
de Salut Canal Salat i Es Banyer.
Retinografia digital: Està encarregat un equip de
retinografia digital per poder iniciar l’ús d’aquesta tècnica.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 14839/16, del diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consultes externes per especialistes la tarda, 2016.
2013
2014
2015
Set 2016

Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

L)

L’any 2016 encara no està tancat. Els anys anteriors no n’hi
havia.
Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)
A la pregunta RGE núm. 14840/16, del diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consultes externes per especialistes el matí
d'activitat extraordinària, 2016.
L’activitat extraordinària de consultes externes es fa en
horari de tarda.
Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 14837/16, del diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa de l'activitat quirúrgica extraordinària
concertada el 2016.
Activitat setembre 2013
Activitat setembre 2014
Activitat setembre 2015
Activitat setembre 2016

88.485
90.494
86.860
121.290

Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
A la pregunta RGE núm. 14836/16, del diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa de l'activitat quirúrgica extraordinària
no concertada el 2016.
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8.114.029,39€
1.161.681,50€
1.271.441,90€
418.517,50€

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 14841/16, del diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consultes externes per especialistes la tarda
d'activitat extraordinària, 2016.
Un total de 38.909, de gener a juny de 2016. Als anys
anteriors no n’hi havia.

Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
N)
A la pregunta RGE núm. 14838/16, del diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consultes externes per especialistes el matí, 2016.
2013
2014
2015
Activitat setembre 2016
Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

914.229
943.079
957.507
966.643

Ordre de Publicació
R)
A la pregunta RGE núm. 14843/16, del diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despesa real de l'activitat extraordinària per
consultes externes.
L’any 2016 no està tancat. Els anys anteriors no hi havia
activitat extraordinària.
Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

S)

V)

A la pregunta RGE núm. 14845/16, del diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proves radiològiques realitzades en horari de
matí, any 2016.

A la pregunta RGE núm. 14848/16, del diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost de radiologia extraordinària, any 2016.

Set. 2013

Set 2014

Set 2015

Set. 2016

Mallorca

217.187

212.749

226.319

220.511

Menorca

30.672

29.345

30.858

30.232

Eivissa i
Formentera

25.725

22.582

36.249

38.547

Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

2013, 2014, 2015: 0.
L’any 2016 encara no està tancat.
Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
W)
A la pregunta RGE núm. 14849/16, del diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cost de radiologia concertada, any 2016.

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 14846/16, del diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proves radiològiques realitzades en horari de
tarda, any 2016.
Set. 2013

Set 2014

Set 2015

Set. 2016

Mallorca

154.854

154.471

165.848

180.734

Menorca

18.898

18.841

19.420

21.265

Eivissa i
Formentera

15.965

14.833

27.820

34.401

A la pregunta RGE núm. 14847/16, del diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proves radiològiques concertades, any 2016.

1.857

74.354,28€

Menorca
Eivissa i
Formentera

Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

2015

2016

El grup de treball mixt de Salut Pública, Serveis Centrals
del Servei de Salut i Atenció Primària treballen sobre el disseny
del Projecte d’Escola de Malalts.
Aquest projecte s’enfocarà com un projecte més ampli de
participació i d’empoderament de la ciutadania. Està previst
cap a finals de l’any 2017 desenvolupar la primera fase del
projecte.

Menorca

Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Eivissa i
Formentera

Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

2016

A la pregunta RGE núm. 14964/16, de la diputada Sra.
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Escola de malalts.

Ordre de Publicació

Mallorca

2015

X)

U)

2014

Mallorca

2014

Ordre de Publicació

Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

2013

2013

Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 14966/16, de la diputada Sra.
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accessos a Can Misses.
L’Hospital està completament adaptat al Reglament de
Supressió de Barreres Arquitectòniques, si bé tenim
coneixement de queixes d’usuaris a causa de la dificultat
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d’accés des dels aparcaments subterranis a les plantes
superiors.

relativa a projecte de llei de remodelació del carrer
Eucaliptus de Peguera.

Des de la Gerència d’Eivissa i Formentera s’ha elaborat un
Plec de Prescripcions Tècniques per a la instal·lació d’un
ascensor que comuniqui l’aparcament de soterrat amb el porxo
d’entrada del vestíbul principal de l’Hospital.

El projecte Remodelació del carrer Eucaliptus a Peguera
corresponent a la primera convocatòria de projectes del 2013
(signatura del conveni 30/07/2014), està acabat i recepcionat
(28/07/2016).

Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 14967/16, de la diputada Sra.
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Hospital de Manacor.
La reforma de l’Hospital de Manacor ja ha començat. Les
primeres passes han estat definir amb consens i participació
dels professionals el Pla Funcional, fer el Pla Director i
adjudicar la 1ª fase del Pla Director: Urgències i RMN.
Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 14970/16, de la diputada Sra.
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla integral VIH-SIDA 2016-2020.

Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 15188/16, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de reforma d'accessos i espais públics de
Cala Major.
El projecte de reforma dels accessos i espais públics de
Cala Major (Palma), signatura del conveni 30/07/2014), està
acabat i recepcionat (02/09/2016).
Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 15189/16, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de reforma i semipeatonització de
MA.2220.

Està previst iniciar-se al 2017.
Palma, 30 de novembre de 2016
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 15114/16, de la diputada Sra.
Margaret Mercadal i Camps, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a peticions per mesurar el camp
electromagnètic d'antener de telefonia mòbil.
Aquest servei ha realitzat setze mesures de camps
electromagnètics d’antenes de telefonia mòbil durant l’any
2015. Quant a les mesures d’enguany, 2016, aquestes han estat
de nou.
Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 15187/16, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,

El projecte de reforma i rehabilitació i semipeatonalització
del tram de la carretera MA 2220 entre la plaça de la Impulsora
de Llenaire i la rotonda del final del Carrer Joan XXIII, a
Pollença, corresponent a la primera convocatòria de projectes
del 2013 (el conveni es va signar 24/07/2014). Aquest és un
projecte sotmès a procediment de novació (resolució de
novació (25/04/2016). L’Ajuntament de Pollença ens indica
que el projecte està finalitzat i recepcionat.
Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 15190/16, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de carril bici Calonge-Camp de futbol
Cala D'Or.
El projecte de carril bici des d’Es Calonge al Camp de
futbol de Cala d’Or corresponent a la primera convocatòria de
projectes del 2013 (conveni signat el 14/10/2014), està acabat
i recepcionat (25/10/2016).

3790

BOPIB núm. 76 - 16 de desembre de 2016

Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 15192/16, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de soterrament de contenidors RSU
Platja de Palma.
Soterrament de contenidors de RSU en un tram de l’eix de
Platja de Palma i condicionament del carrer Bellamar a la
intersecció amb l’Avinguda Bartomeu Riutord corresponent a
la primera convocatòria de projecte del 2013 (conveni
18/09/2014). Pendent d’informe de revisió i modificació del
projecte.
Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 15193/16, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de drenatge de pluvials de la Colònia de
Sant Jordi.
El projecte Drenatge de pluvials de l’Avinguda Primavera
de la Colònia de Sant Jordi corresponent a la primera
convocatòria de projectes del 2013 (conveni signat el
07/07/2014), s’ha iniciat la licitació i s’han obert els sobres
administratius (22/11/2016).
Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 15195/16, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de reparació i millora de la xarxa
cicloturística.
El projecte de millora de la ruta cicloturística Santa
Eugènia-Pollença corresponent a la primera convocatòria de
projectes del 2013, va signar finalment el conveni amb les 7
batlies implicades el passat dia 17 d’octubre de 2016 i ja s’ha
tret a licitació. Pendent de l’obertura del primer sobre
administratiu.
Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 15196/16, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de renovació del paviment del carrer
S'Espalmador de Cala d'Or.
El projecte de renovació del paviment del C. S’Espalmador
de Cala d’Or corresponent a la segona convocatòria de
projectes del 2014 (conveni signat el 18/12/2014), s’ha iniciat
la licitació i s’ha efectuat l’obertura del sobre número 2.
Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 15197/16, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de reforma del Passeig Marítim de Cala
Bona.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 15194/16, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de ruta cicloturística de la Badia
d'Alcúdia.
Ruta cicloturística Badia d’Alcúdia corresponent a la
primera convocatòria de projectes del 2013 (convenis amb
Ajuntament d’Alcúdia i Santa Margalida signat el 23/12/2014,
conveni signat amb l’Ajuntament de Muro del 30/12/2014), els
tres ajuntaments han d’esmenar deficiències dels projectes (des
de dia 26/01/2016).
Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

El projecte de reforma del Passeig Marítim de Cala Bona
entre el Carrer Mestral i el Carrer Tramuntana, corresponent a
la segona convocatòria de projectes del 2014 (conveni signat el
23/12/2014), s’ha iniciat la licitació i està en moment de
justificació de baixes temeràries.
Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 15198/16, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte d'adequació de sales al Museu del
Molinar de Montuïri.
L’Ajuntament de Montuïri va renunciar a l’execució
d’aquest projecte (renúncia aprovada a la Junta Rectora del
CBAT dia 22 d’octubre de 2015).
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Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 15199/16, del diputat Sr.
Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de manteniment del paviment del
Passeig Marítim, fase II.
El projecte d’obres de manteniment del paviment del
Passeig Marítim. Fase II, corresponent a la segona convocatòria
de projectes del 2014 (conveni signat el 23/12/2014), s’ha
iniciat la licitació de les obres i està en moment de justificació
de baixes temeràries.
Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 17068/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de desembre de 2016, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fons de cooperació local,
inclosa a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 13 de
desembre de 2016, per la pregunta RGE núm. 17248/16,
relativa a contractació amb empreses pantalla.
Palma, a 14 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Habilitació del període de 15 a 31 de gener de 2017,
inclosos dilluns i dissabtes, per tal que la Comissió no
permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa
pugui realitzar les compareixences sol·licitades (escrit RGE
núm. 16982/16).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de desembre de 2016, conformement amb l'establert a
l'article 97.2 del Reglament de la cambra i amb l'acord adoptat
pel Ple del Parlament en sessió de dia 13 de desembre de 2016,
acorda d'habilitar el període de 15 a 31 de gener de 2017 per tal
que la comissió esmentada pugui realitzar les compareixences
sol·licitades.
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Així mateix, i atès que la Junta de Portaveus del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de desembre de 2016,
accepta habilitar els dilluns i els dissabtes del període esmentat
per la mateixa raó, la Mesa de la cambra, formalment
constituïda a la dita sessió de la Junta, adopta formalment
aquest acord.
Palma, a 16 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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